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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur anställda balanserar arbete 

och övrigt liv med fokus på de privata angelägenheter som görs på arbetstid. Jag vill ta 

reda på hur de anställda rättfärdigar dessa handlingar och även undersöka om det finns 

skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad man gör av privat karaktär på 

arbetstid och uppfattningen kring det. Teoriavsnittet utgörs av i huvudsak två teman. 

Det ena temat är Work-Life Balance och tar upp bakgrund till fenomenet, konflikter 

mellan livets sfärer, de alltmer oklara gränserna mellan arbete och övrigt liv samt ett 

avsnitt om uppdelningen av hushållssysslor i ett förhållande. Det andra temat berör 

utförandet av privata angelägenheter på arbetstid och behandlar forskning kring detta 

ämne samt teoretiska förklaringar kring detta beteende. Utgångspunkten är att dessa två 

fenomen hänger samman och påverkar varandra.  

Jag har valt en kvalitativ ansats och genomfört åtta intervjuer med lika många män som 

kvinnor för att kunna se om det finns några skillnader mellan könen. Analysen av 

resultatet visar att respondenterna utför privata angelägenheter på arbetstid till stor del 

för att kunna utnyttja tiden och göra saker när de passar bäst. Det kan handla om att 

ringa telefonsamtal för att det måste ske under dagtid, ta en extra lång lunch för att 

hinna gå till frisören eller att läsa privata mail på arbetstid. De privata ärendena 

rättfärdigas genom ett rättvisetänkande, att man tycker att det är okej att eftersom man 

har jobbat hemma. Respondenterna menar också att eftersom arbetsgivaren är beroende 

av att de anställda har en tillfredsställande balans utanför arbetet känns det okej att göra 

vissa privata saker under arbetstiden. Många menar också att det blir ett sätt att öka 

koncentrationen och därmed göra bättre arbetsprestationer. Vad gäller skillnader mellan 

män och kvinnor kunde jag inte finna några tydliga skillnader. Dock finns vissa 

tendenser till skillnader då det oftast verkar vara kvinnan som är den som är 

projektledaren och har lite mer koll i familjen och därmed har ansvar för att till exempel 

vissa samtal behöver ringas under arbetsdagen. 
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1.INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns i dagens samhälle mycket diskussioner om hur människor upplever 

svårigheter med att balansera arbete och det övriga livet. Detta på grund av de alltmer 

oklara gränserna mellan arbete och övrigt liv. Till följd av den moderna tekniken är det 

lätt att ta med arbetet hem och även att vara tillgänglig för familj och vänner på arbetstid 

(Allvin et al. 2006:103f). Trots att kvinnor idag oftast jobbar lika mycket som män är 

det fortfarande de som har det största ansvaret för hemmet i ett förhållande, vilket borde 

leda till att de känner en större börda när det gäller att balansera livets alla delar 

(Halleröd & Nyman 2006).  

 

En annan aktuell diskussion är förekomsten av privata angelägenheter på arbetstid. När 

det finns modern teknik är det väldigt enkelt att till exempel surfa på internet för privat 

räkning eller att ringa ett samtal som inte har med jobbet att göra. Undersökningar har 

visat att det är vanligt förekommande att arbetstagare gör saker på arbetet som inte är 

jobbrelaterade, man tar alltså tid från sin arbetsgivare för att göra något privat (D’Abate 

2005). Den vanligaste uppfattningen är att detta skulle vara något dåligt och skadligt för 

företag och arbetsplatser och många menar att detta fenomen kan kosta företag stora 

summor pengar. Arbetsgivare har oftast inget emot att anställda tar med sig jobbet hem 

men vill helst inte att hemmet och fritiden inkräktar på arbetstiden (Ivarsson & Larsson 

2008:4; Persson 2012). Dock finns det forskning som visar att utförandet av privata 

ärenden på arbetstid gynnar arbetstprestationen och att företagen snarare tjänar på det 

(Clark 2000, D’Abate 2005, Coker 2011).  

 

Mot denna bakgrund vill jag undersöka hur anställda balanserar sina liv med jobb, 

familj och fritid genom att göra privata angelägenheter på arbetstid. Jag finner det även 

befogat att titta på om det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vilka 

icke-arbetsrelaterade saker som förekommer på arbetstid. Kvinnorna borde har större 

behov att göra privata ärenden på jobbet än männen eftersom många undersökningar 

visar att de är de som har det största ansvaret för hemmet. Området är viktigt att 

undersöka för att få en förståelse för hur människors situation kring arbete och övrigt liv 

ser ut i dagens samhälle. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur anställda balanserar arbete 

och övrigt liv med fokus på de privata angelägenheter som görs på arbetstid. Jag vill ta 

reda på hur de anställda rättfärdigar ett sådant beteende och även undersöka om det 

finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad man gör av privat karaktär 

på arbetstid och uppfattningen kring det. 

 

Utifrån undersökningens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur balanserar anställda sina liv genom att utföra privata angelägenheter på 

arbetstid? 

 Hur rättfärdigar anställda utförandet av privata angelägenheter på arbetstid? 

 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad man gör av privat 

karaktär och uppfattningen kring dessa sysslor? 

 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen första kapitel introducerar läsaren till ämnesområdet och bakgrunden till 

studien samt behandlar syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet består av 

uppsatsens teoretiska referensram som ska hjälpa läsaren att förstå och kunna sätta sig 

in i analyskapitlet. Kapite tre i uppsatsen är ett metodavsnitt som tar upp val av metod 

och tillvägagångssättet för undersökningen. Där diskuteras även studiens kvalitet samt 

forskningsetiska ställningstaganden. Det fjärde kapitlet är en resultat och analysdel där 

undersökningens resultat analyseras med den teoretiska referensramen som underlag. 

I det femte och avslutande kapitlet presenteras slutsatser och svar på de frågeställningar 

som ställts inledningsvis. Till sist förs en diskussion kring resultaten, vad som kunde 

gjort undersökningen bättre samt förslag på vidare forskning.  
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2.TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel kommer jag att ta upp teorier och tidigare forskning som belyser de 

ämnen jag har valt att studera. Inledningsvis kommer jag att ta upp teorier och 

forskning kring Work-Life Balance och de alltmer oklara gränserna mellan arbete och 

övrigt liv. Därefter tar jag upp forskning kring uppdelningen av hushållssysslor för att 

jag anser att detta har en inverkan på den upplevda balansen. Till sist kommer jag att 

föra en diskussion kring de bakomliggande faktorerna till varför anställda utför privata 

angelägenheter på arbetstid och hur dessa rättfärdigas. 

 

 

2.1 En introduktion till Work-Life Balance 
För 200 år sedan innan industrialiseringen hade börjat sprida ut sig levde de allra flesta 

ett liv där arbete och familj var sammanflätat. Människorna hade till exempel sin gård 

med kor och höns och styrdes inte av några bestämda tider för arbete och familjeliv. I 

och med att industrialiseringen slog igenom blev tiden för arbete och tiden för familjen 

separerad, man gick till jobbet och arbetade i ett visst antal timmar och gick sedan hem 

till sin familj (Hochschild 2001:47f). I dagens samhälle finns dock tendenser till att 

arbetet och familjen återigen blir mer och mer sammanflätat och gränserna mellan dessa 

sfärer suddas ut. Hochschild (2001:49) talar om en ”Taylorisering” av hemmet och 

menar att arbetet och hemmet har bytt plats och funktion. Många ser arbetet som en 

fristad där man kan koppla av och känna sig trygg medan hemmet blir en plats där allt 

sköts som på ett löpande band i Tayloristisk anda. Människor idag har ett fullspäckat 

schema där det skall lagas mat, tvättas, städas och tas hand om barn om man har det. 

Tiden räcker inte till för avkoppling och för att tillgodose personliga intressen. Idag 

finns en väldigt aktuell diskussion kring hur människor anstränger sig för att få arbetet 

och det övriga livet i balans (Noon & Blyton 2007:354f). 
 

För majoriteten av alla människor är arbetet en stor del av livet, det är inte något som 

kan separeras som en egen del utan det glider in i alla delar av livet. Work-life balance 

betyder olika för olika människor beroende på omständigheterna kring deras jobb och 

det övriga livet. Orsakerna till obalans, för de som upplever sådan, varierar och det finns 

olika typer av obalans. Obalansen mellan arbete och icke-arbete kan ta formen av 

antingen press från jobbet som gör det svårare att uppfylla sina förpliktelser i icke-

arbets-sfären (t.ex. familjen) eller så kan det uppkomma genom att familjen eller andra 

påtryckningar gör att det blir svårt att uppfylla förpliktelser från jobbet. Noon och 

Blyton definierar work-life balance som människors förmåga att framgångsrikt driva sitt 

arbetsliv och sitt privatliv utan att dessa påverkas av kraven från varandra. Som tidigare 

nämnts varierar det som upplevs som balans från person till person beroende på 

omständigheterna (Noon & Blyton 2007:355ff). 
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2.1.1 Olika källor till konflikter mellan sfärerna 

Enligt Greenhaus och Beutell finns det tre olika källor till konflikter mellan arbetet och 

det övriga livet; tidsbaserad konflikt, stress- eller påtryckningsbaserad konflikt och 

beteendebaserad konflikt (Greenhaus & Beutell 1985:76).  

 

Tidsbaserad konflikt innebär att tiden som spenderas i den ena sfären leder till att de blir 

mindre tid tid än vad som skulle behövas till den andra. Till exempel kan jobbet kräva 

att man skall arbeta ett visst antal timmar och får då svårt att hinna med andra aktiviteter 

och tvärtom kan ett hektiskt familjeliv göra att det blir svårt att lägga tillräckligt med tid 

på jobbet (Greenhaus & Beutell 1985:77ff). På somliga arbetsplatser anses det viktigt 

att lägga ner många timmar på jobbet för att visa engagemang. Ibland är det inte själva 

resultatet som spelar den största rollen utan engagemang räknas i spenderad tid på 

arbetet (Hochschild 2001:70).  

 

En stress eller påtryckningsbaserad konflikt innebär att stress och spänningar i den ena 

sfären gör det svårt att uppfylla förpliktelser i den andra. Jobbrelaterad stress kan göra 

att man känner ängslan, utmattning och blir lättretlig vilket påverkar beteendet i andra 

delar av livet (Greenhaus & Beutell 1985:80). Känslomässigt kanske man inte orkar 

engagera sig i umgänge med andra på fritiden och detta tänker jag kan leda till att man 

som individ blir väldigt isolerad. En konfliktfylld familjesituation kan också påverka 

balansen negativt. Stöd från sin partner kan vara en viktig faktor för att motverka 

stressfyllda konflikter mellan arbete och övrigt liv (Greenhaus & Beutell 1985:81).  

 

Vid en beteendebaserad konflikt handlar det om att vissa beteenden som är nödvändiga 

för den roll man har i den ena sfären är opassande i den andra. En man i chefsposition 

kan känna ett behov av att leva upp till de stereotypa egenskaperna för en manlig ledare. 

Att vara känslomässigt stabil, objektiv och aggressiv är egenskaper som oftast inte 

uppskattas i familjen som förväntar sig en varm och omhändertagande person 

(Greenhaus & Beutell 1985:81f).   

 

2.1.2 Faktorer som bidragit till dagens diskussion om Work-Life 

Balance 

Tidigare i historien kretsade frågan om work-life balance kring de långa arbetsdagarna 

då det var normalt att arbeta 12 timmar om dagen. När hela familjen jobbade 12 timmar 

varje dag blev det inte mycket tid över för annat och man levde för att jobba snarare än 

att jobba för att leva. Det största argumentet för att förkorta arbetsdagarna handlade om 

att de unga inte hade tid för utbildning och både unga och vuxna hade ingen tid för icke-

arbetsrelaterade aktiviteter annat än att sova. Det var Australiensiska fackförbund som 

ledde den världsomvälvande förändringen till kortare arbetsdagar. När 8 timmarsdagen 

kom använde man kampanjorden: 8 timmars arbete, 8 timmars vila och 8 timmars 

rekreation (Noon & Blyton 2007: 359). 
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Enligt Noon och Blyton (2007:360) är det förändringar inom främst fyra områden som 

har bidragit till den växande diskussionen om work-life balance. Det gäller förändringar 

i deltagandet på arbetsmarknaden, förändringar i mönstret av arbetstimmar, förändringar 

i upplevelsen av arbetet samt förändringar i det övriga livet (fritid och familj).  

 

Under 1900-talet handlade work-life balance om att man hade en man i familjen som 

drog in pengar och en kvinna som tog hand om hemrelaterade sysslor som barn och 

matlagning. Den senare delen av 1900-talet kännetecknades av att allt fler kvinnor 

började delta på arbetsmarknaden. Det blev en skiftning i familjemönstret, från ensam 

man som försörjer familjen och en kvinna som tar hand om hemmet till att båda två 

hjälper till med försörjningen. Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden har bidragit till en 

större andel deltidsjobb. Detta för att förenkla kombinationen av arbete och familjeliv 

(Noon & Blyton 2007:360f). 

 

En annan stor förändring som Noon och Blyton menar har skett är de ändringar i 

arbetstider och en ökning i antal timmar som anställda lägger ner på sitt jobb. Man 

jobbar på mer obekväma tider, så som kvällar och nätter och modern teknik gör att det 

är enklare att ta med sig arbetet hem (och det blir lättare att även ta med sig det övriga 

livet till jobbet). Att man tar med sig arbetet hem gör att gränserna mellan arbete och 

privatliv suddas ut. För människor som inte har så bra jobb och som tjänar mindre 

handlar det om att man måste/vill tjäna mer pengar för att kunna leva ett drägligt liv 

medan det för mer välbetalda handlar om att visa engagemang för att sitta säkert på sin 

tjänst eller öka chanserna till befodran. I vissa fall kan det även handla om press på att 

anpassa sig till en rådande kultur på arbetsplatsen som innefattar att man skall jobba ett 

visst antal timmar för att passa in. (Noon & Blyton 2007:362f). 

 

Noon och Blyton menar att det har skett en ökning av osäkra jobb. I Sverige ökade 

andelen tidsbegränsade anställningar från 9,4 procent 1990 till 14,1 procent 2005 (LO 

2011), men även rapporter om övertalighet och nedskärningar bidrar till den upplevda 

ökningen av osäkerhet i jobben. Känner man som anställd att man sitter löst på arbetet 

och inte har någon tillsvidareanställning medför detta att det blir svårt att uppnå en 

tillfredsställande balans mellan arbete och fritid eftersom framtiden med anställning och 

inkomst är osäker. Det blir svårt att planera och veta vad man kan förvänta sig. Utöver 

detta upplever många anställda idag även en ökad press från arbetsgivaren att ägna mer 

timmar åt arbetet. Det görs mycket omorganiseringar och effektiviseringar vilket gör att 

arbetstagarna förväntas öka sin produktivitet och sina prestationer (Noon & Blyton 

2007:364). 

 

Förändringar i den icke-arbetande sfären, det övriga livet, som har stor betydelse för 

balansen mellan sfärerna, rör förändringar i familjestrukturen samt kulturella värden. 

När det gäller förändringar i familjestrukturen är det för det första en minskning av 

familjenätverken med släktingar som påverkar balansen negativt. Den geografiska 

mobiliteten ökar vilket leder till att man kan bli tvungen att flytta på grund av jobbet och 
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då har man inte längre sina släktingar till hands för att hjälpa till med till exempel 

barnpassning. Detta kan leda till att man känner en stress över att inte räcka till i de 

olika sfärerna (Noon & Blyton 2007:364f). För det andra har det även skett en ökning 

av skilsmässor och separationer vilket leder till att antalet hushåll med ensamstående 

föräldrar och singelhushåll har blivit allt vanligare (Noon & Blyton 2007:365; 

Försäkringskassan 2012). 

 

När det gäller förändringar i kulturella värden menar Noon och Blyton att på grund av 

att konsumtion har fått ett ökat värde blir människor därmed mer beroende av att tjäna 

mycket pengar. Man skapar sin identitet och visar vem man är genom att köpa saker. 

Noon och Blyton menar att frågan inte längre handlar om att man antingen ”jobbar för 

att leva” eller ”lever för att jobba” utan att man ”jobbar för att konsumera”. Detta leder 

till en press på att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna leva det liv man vill (Noon 

& Blyton 2007:365).  

 

2.2 Balans mellan sfärerna  
Sue Campbell Clark liknar jobb-sfären och hem-sfären vid två olika länder, med olika 

kultur och språk. För vissa människor är det stora skillnader, för andra mindre. 

Människor krossar gränsen mellan dessa dagligen och det krävs att man växlar och 

anpassar sitt fokus och sina mål efter vilken sfär man befinner sig i. För att balansera 

dessa sfärer kan individen forma dem så att det blir lättare. Clark definierar balans som 

” tillfredsställande och väl fungerande hem och arbetsliv med minimal konflikt mellan 

rollerna” (Clark 2000:751).  Vilket är en definition som är snarlik Noon och Blytons 

definintion som tidigare nämnts.  

 

Arbetet och hemmet kan ses som två skilda domäner med olika regler, tankemönster 

och beteende. Dessa domäner skapades till följd av den industriella revolutionen, före 

den var arbetet och hemmet integrerade i och med bondesamhället. Jobb och 

familjeplikter tar nu plats under olika tidpunkter och på skilda platser. Sfärerna skiljer 

sig åt på två olika sätt, i vilket syfte och i vilken mening man gör saker. Jobbet syftar till 

att tjäna pengar och hemmet till att upprätthålla känslomässiga band. Enligt Clark är de 

egenskaper som man rankar högst på arbetet att vara ansvarsfull och skicklig medan 

egenskaper som är mest värdefulla i hemmet är att vara kärleksfull och generös (Clark 

2000:753f).  

 

Clark konkretiserar sin teori genom en modell. Hon visar där hur gränserna mellan 

arbete och hem ser ut och vad som kan inkräkta från den ena världen till den andra. Hon 

tydliggör också hur dessa gränser är genomträngliga och flexibla (Clark 2000:754). 
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Figur1. Clarks modell över“work/family border theory” (Clark 2000:754). 

 

Clarks teori ger en viss förklaring till varför människor gör saker på jobbet som har med 

privatlivet att göra, för att balansera jobb och familjeliv. 

 

Clark menar att om man som individ är öppen mot sin chef och sina arbetskamrater om 

hur familjesituationen ser ut och vad som händer i familje- och privatlivet och samtidigt 

delger sin familj om hur jobbet fungerar, kan man lättare få förståelse från båda sidor 

och därmed lättare kunna rättfärdiga sina aktiviteter på jobbet som är av privat karaktär 

och även de saker man gör på fritiden som är jobbrelaterade (Clark 2000: 766f). 

 

D’Abate har liksom Clark tittat på hur arbetet och det övriga livet flyter samman och 

korsar gränser mellan varandra. Till skillnad från Clark delar hon livet i tre olika sfärer, 

den jobborienterade-sfären, den familjeorienterade-sfären och den fritidsorienterade-

sfären. D’Abate menar att alla sfärer kräver olika mycket uppmärksamhet och 

traditionellt så har jobbet haft störst plats under veckodagarna medan familj och fritid 

dominerar helgdagarna. Som jag tidigare har skrivit finns det dock forskning som visar 

att dessa sfärer inte är uppdelade utan glider in varandra och som gör att det inte finns 

någon tydlig åtskillnad mellan dessa. Denna sammanblandning är något som blir tydligt 

i Hochschilds (2001) undersökning där hon bland annat intervjuar en kvinna som svarar 

på mail och lyssnar av sin telefonsvarare medan hennes dotter satt i badkaret och 

badade. Man kan vara i en roll fysiskt (till exempel på jobbet) och i en annan mentalt 
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(om man ringer telefonsamtal till sina barn) (D’Abate 2005:1012).  Eftersom både 

jobbet och familjen tar en individs tid i anspråk, påverkar dennes känsloliv och den 

energi som investeras, kan upplevelserna i den ena sfären påverka den andra (D’Abate 

2005:1014).  

 

Enligt D’Abate kan en strävan mot att balansera arbete och övrigt liv vara orsak till att 

anställda engagerar sig i privata angelägenheter på arbetstid. Jobbsfären och hemsfärens 

gränser är suddiga och detta är nödvändigt för att man skall kunna hitta balansen mellan 

dessa (D’Abate 2005:1014). I sin studie kommer hon även fram till att bekvämlighet 

och uttråkning är faktorer som förklarar varför man gör privata saker på arbetstid. Hur 

man värderar de olika livssfärerna spelar också in (D’Abate 2005:1018). Forskning 

finns på att värderingen av livssfärerna  är relaterat till beteendet, alltså vad man gör av 

privat karaktär. En hemorienterad person planerar hellre middagsmaten än ringer en 

vän. Man har också funnit att om man är mer fritidsorienterad så jobbar man färre 

timmar i veckan än om man är jobborienterad (D’Abate 2005:1015). Två av deltagarna i 

D’Abates studie säger: 

 

E-mail has definitely enabled me to keep up relationships with friends from 

college that I probably wouldn’t have if it weren’t for e-mail. Um, so keeping 

in touch with people that either I don’t have time to call or e-mailing a group 

of friends. It’s sort of like we’re sitting in a room all together watching sports 

or something, but instead we’re all really at work (D’Abate 2005:1019) 

 

I definitely make to-do lists at work using, like Word. And it may be 

something as simple as my grocery list. Or I’ll write down my errands in the 

order I know I can do them in so I’m not backtracking when I drive. Like, 

“ok, I’m gonna go to the recycle center, and then I’m gonna stop at [the 

grocery store] to pick up . . .” I’ll organize my errands so I’m in one big, 

gigantic loop (D’Abate 2005:1020). 

 

 

D’Abate kommer fram till att de faktorer som ligger bakom de privata angelägenheterna 

är en strävan mot att balansera jobb och det övriga livet samt att den värdering man har 

av sina olika livsvärldar är starkt relaterat till de privata angelägenheterna man gör på 

jobbet (D’Abate 2005:1021). En av studiens deltagare säger: 

 

You know it’s the only way I’ve been able to balance a career and a personal 

life. If I weren’t able to do things at work, then I probably wouldn’t be able to 

stay working. For me, it’s a necessity. . . . So you have to find a way to 

balance it. To do personal stuff at work ( D’Abate 2005:1024). 

 

Individer har en önskan om att kunna balansera kraven från de olika livssfärerna, både 

emotionella krav och tidsrelaterade. Dessutom visade det sig att värderingen av 

livssfärerna återspeglade sig i de typer av privata angelägenheter som anställda 

engagerade sig i på jobbet (D’Abate 2005:1024). Om man värderar hemmet högst så 
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innebär det att de privata sysslor man gör på arbetet oftast är relaterade till hemmet och 

familjen. 

 

2.3 Det gränslösa arbetet 
Till följd av att allt fler människor har möjlighet att använda sig av flextid, arbetar på 

oregelbundna arbetstider eller har helt oreglerade arbetstider blir arbetet och fritiden allt 

svårare att särskilja helt. Möjligheten att arbeta hemma eller på resande fot är också en 

faktor som bidrar till detta. Tekniska framsteg med bland annat internet har också gjort 

det möjligt att arbeta på olika ställen och ger en ökad tillgänglighet. Dessutom erbjuder 

många arbetsplatser sin personal möjligheter att tillgodose olika personliga behov. Detta 

bidrar till en uppluckring av gränsen mellan arbete och fritid (Allvin et al 2006:103f). 

 

Under 1900-talet har föreställningarna om hur arbete och övrigt liv förhåller sig till 

varandra växlat. Vanligtvis har man utgått från att sfärerna är helt olika och olika 

modeller har föreslagits för hur dessa förhåller sig till varandra. I tidig forskning talade 

man om tre olika modeller; segmentering, överspridning och kompensation (Wilensky 

1960). Allvin et al beskriver dessa modeller och menar att segmenteringsmodellen 

innebär att arbete och det övriga livet ses som två parallella sfärer som inte påverkar 

varandra. Genom arbetet uppfylls materiella behov och det övriga livet uppfyller 

behoven av emotionell och social karaktär. Med överspridningsmodellen menas att 

svårigheter som man upplever i den ena sfären påverkar den andra. De erfarenheter, 

attityder och upplevelser som man får inom en sfär påverkar attityder och beteenden 

inom den andra. Det kan till exempel innebära att om man har det stressigt hemma kan 

det leda till att man presterar sämre på jobbet och tvärtom. Dock kan det även handla 

om positivt inflytande som sfärerna kan ha på varandra. Kompensationsmodellen 

innebär att brister i den ena sfären, till exempel arbetet, vägs upp genom 

kompensationer i den andra i form av hög lön eller möjlighet till ett rikt fritidsliv 

(Allvin et al 2006:105f). Dessa tidiga resonemang om förhållandena mellan arbete och 

övrigt liv har dock utgått från ett perspektiv där den arbetande människan var en man 

och att han hade en kvinna som skötte familje-och hemarbetet. Kvinnornas deltagande 

på arbetsmarknaden har ökat betydligt och männen har även ökat sitt engagemang i 

familjeomsorg och hemarbete. Nu för tiden handlar diskussionerna mer om hur man 

balanserar arbete och familj (Allvin et al 2006:106). 

 

En nyare modell som har växt fram ur de nya förhållandena på arbetsmarknaden och i 

arbetslivet är konflikt-och konkurrensmodellen.  Denna modell utgår ifrån att varje 

individ har en begränsad mängd tid och energi som livssfärerna måste samsas om. Höga 

krav i alla sfärer leder till konflikter mellan sfärerna och rollöverbelastning uppstår. 

Åtgärder för att kunna motverka sådana konflikter och göra det lättare att balansera 

arbete och familjeliv kan bland annat vara att ge möjlighet till flexibla arbetstider och 

deltid, distansarbete och olika barnomsorgsarrangemang. Man har kunnat konstatera att 

stöd från arbetsgivaren när det gäller åtgärder för ökad balans leder till att medarbetarna 

känner högre arbetstillfredsställelse och ökat engagemang. När det gäller distansarbete i 
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hemmet så visar undersökningar att det leder till att man har svårt att dra en gräns 

mellan familj och arbete. Denna gränsuppluckring var dock godtagbar så länge den inte 

var för stor (Allvin et al 2006:107f). 

 

På senare tid har en utveckling av överspridningsmodellen skett och då har det 

upptäckts att överspridningen kan vara av både positivt och negativt slag när det gäller 

rollerna man har i de olika sfärerna. Så länge en person inte har för många tidskrävande 

roller är det bara positivt att ha flera olika roller att röra sig mellan då det gör livet mer 

intressant och meningsfullt. Sfärerna kan då gynna varandra genom överförande av 

positiv energi. Konflikter mellan arbetsroll och familjeroll gör att man riskerar att få 

sämre välbefinnande, hälsa och produktivitet (Allvin et al 2006:108). 

 

Det faktum att gränserna mellan arbetet och det övriga livet suddas ut är något som 

Arlie Russell Hochschild (2001) diskuterar.Hon menar att arbetet för den mer 

högkvalificerade delen av arbetskraften blir mer och mer fritt, mer utmanande och 

absorberande. På grund av att de dessutom får mycket utbildning och 

kompetensutveckling känner de sig mer självsäkra och uppskattade och trivs därmed allt 

bättre i sitt arbete. En annan orsak till den ökade trivseln på jobbet jämfört med hemmet 

är att man inte är lika bra förberedd nuförtiden för de utmaningar som familjelivet 

frambringar jämfört med tidigare. Till följd av detta menar Hochschild att arbete och 

familjeliv flyter samman genom att arbetet invaderar det övriga livet. Detta är emellertid 

något som kan uppskattas från arbetsgivarens sida då det både kan leda till att mer 

arbete blir gjort samt att de anställda blir mer engagerade (Hochschild 1997 enligt 

Allvin et al 2006:121).  

 

Dock kan det förstås vara tvärtom, att privatlivet även tränger in i arbetslivet. Det 

faktum att många arbetsplatser erbjuder sina anställda personabefrämjande aktiviteter så 

som friskvård, afterwork, kurser i yoga med mera, leder till att man kan tillfredsställa 

sina privata och sociala behov på betald arbetstid. Det blir också allt vanligare att man 

sätter ihop arbetsgrupper utifrån vilka som samarbetar bäst tillsammans och låter 

personkemi styra. Detta gör att arbetet flyter på smidigare och man kan jobba mer 

effektivt (Allvin et al 2006: 122). Nackdelen enligt Allvin et al är att detta kan leda till 

intriger och enligt min mening så borde det även öka förekomsten av privata 

angelägenheter på jobbet då man antagligen även umgås på fritiden med personerna 

man arbetar med. Och även om man inte umgås privat så gör den nära relationen man 

har till varandra att det blir lätt att anförtro varandra privata saker och man kanske ser 

mellan fingrarna om en part behöver använda en del av arbetsdagen för att göra ett 

privat ärende.   

 

Beroende på vad man har för förhållningssätt till sitt arbete upplever man balans mellan 

arbetet och övrigt liv på olika sätt. Om man målmedvetet fokuserar arbetet och låter det 

övriga livet anpassa sig till det upplever man balans när man kan gå in i arbetet och flyta 

med på dess villkor. Det övriga livet skall anpassas till arbetet och man skall kunna ge 
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sig hän arbetets krav.  Konflikter upplevs här när det öviga livet stör eller sätter hinder 

för arbetsprocessen. Vill man däremot integrera arbetet och livet i övrigt handlar 

balansen om att uppleva harmoni mellan de olika sfärerna genom att ingen del av livet 

störa den andra. Detta kräver noggrann planering och rubbas jämvikten mellan sfärerna 

upplever man en konflikt och man känner sig stressad (Allvin et al 2006: 128ff). 

 

2.4 Uppdelning av hemarbete 
En viktig aspekt av människors vardagsliv är hur uppdelningen av hushållssysslor och 

hemarbete ser ut. Många undersökningar vittnar om en relativt traditionell uppdelning 

av hushållsarbetet mellan män och kvinnor, där män ansvarar för försörjningen och 

kvinnor för hemmet och barnen. Det erkänns dock ofta, med viss skuldmedvetenhet, att 

detta är något man har kommit överens om sinsemellan. Undersökningar har även visat 

att uppfattningen om barn skiljer sig mellan män och kvinnor där det för kvinnorna är 

höjdpunkten i familjelivet medan männen ser fram emot livet efter barnens uppväxt 

(Allvin et al 2006:119). Detta tänker jag kan vara en anledning till att kvinnan blir den 

som tar det största ansvaret när det gäller administrationen av familjelivet och det kan 

då spegla av sig i de privata angelägenheterna man engagerar sig i på arbetstid.  

 

Enligt Evertsson och Nyman baseras rutiner och ritualer i vardagen på föreställningar 

om kön. Man talar om en könad arbetsfördelning. Forskare har kunnat visa på att sysslor 

stämplas till att vara antingen kvinnliga eller manliga.  Kvinnan i ett parförhållande är 

den som i de allra flesta fall har ansvar för hushållsarbetet, inköp och tillagning av mat 

samt städning. De sysslor som ses som manliga är att sköta bilen och huset. Evertsson 

och Nymans undersökning visar ett tydligt mönster som innebär att det är intressen, 

personlighet och kompetens som par använder för att förklara och legitimera sin 

traditionellt könade arbetsfördelning. Att det är praktiskt är också ett argument som kom 

fram som förklaring till uppdelningen. Respondenterna i undersökningen uttrycker till 

exempel att eftersom kvinnan i föhållandet är skickligare och mer intresserad av 

matlagning faller det sig naturligt att det är hon som gör det och därmed blir det också 

mest praktiskt. Det som är viktigast är att båda bidrar och med vad är inte så viktigt 

(Evertsson & Nyman 2006:60ff). 

 

Även fast det finns en viss strävan att öka jämställdheten är det dock fortfarande 

kvinnan som har det huvudsakliga ansvaret för dagliga sysslor i hemmet. Det är allt som 

oftast kvinnan i familjen som ser till att vardagslivet flyter på så problemfritt som 

möjligt genom att bland annat se till att barnen har det de behöver. Männen är delaktiga 

men har inte det praktiska ansvaret (Halleröd & Nyman 2008:182). Detta är även något 

som framkommer i Magnussons studie. Där uttrycks det som att kvinnan är experten på 

hushållsarbete och frågor gällande barn. Det var enligt de intervjuade paren kvinnan 

som var bäst på att se och veta när saker skulle göras och att hon även hade högre 

ambitionsnivå när det gällde till exempel städning och därmed ansåg att det behövdes 

städas tidigare än vad mannen tyckte (Magnusson 2010:45). 
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Det har också konstaterats att mödrar ser hemarbetet som mer eller mindre obligatoriskt 

till skillnad från fäder som ser det som mer frivilligt att hjälpa till. Mödrar ser det som 

att de är fångade i en ideologisk konstuktion som innebär att de skall vara den som 

sköter den huvudsakliga tillsynen av familjen där faderns föräldraskap är valfritt 

(Wilson 2003:30).   

 

I och med det faktum att kvinnor har ansvaret för att de vardagliga sysslorna blir gjorda 

tycker jag att man kan anta att det är större risk att detta flyter in i arbetslivet till skillnad 

från männens ansvarsområden som bil och hus som är aktiviteter som man inte 

engagerar sig i lika ofta. Dock utesluter det inte att män kan göra ärenden på arbetstid 

som har med dessa aktiviteter att göra men eftersom dessa är sådana sysslor som inte är 

lika regelbundna som matinköp och att planera barnens aktiviteter så blir det inte i lika 

stor utsträckning. Att kvinnan är den som har huvudansvaret för att veta när saker och 

ting skall göras innebär att männen anpassar sig efter detta och ”tänker” inte så mycket 

utan flyter med. Enligt mig gör detta kvinnan till en slags ”kontrollcentral” där hon 

ständigt har hemmet och familjens behov i tankarna och är den som mannen och barnen 

vänder sig till vilket skapar större chanser att privatlivet inkräktar på arbetstiden. 

 

2.5 Privata angelägenheter på arbetstid 
Saker som anställda gör av privat karaktär på jobbet som framkom i D’Abates (2005) 

studie var att skicka privata mail, privatsurfa på internet, dagdrömma, spela på tips, 

organisera och planera fritiden, betala räkningar, ringa samtal samt besök av familj och 

vänner på jobbet. De mest förekommande aktiviteterna var att ringa hem- och 

fritidsrelaterade-samtal , skicka privata mail och icke-arbetsrelaterat internetsurfande 

(D’Abate 2005:1018). D’Abate konstaterar genom sin undersökning att privata 

angelägenheter är vanligt förekommande (D’Abate 2005:1021). Enligt Harris och 

Ogbonna (2006) är det mellan 75 och 95 procent av anställda som regelbundet ägnar sig 

åt saker som kan beskrivas som avsiktligen och medvetet avvikande (Harris & Ogbonna 

2006:543). 

 

2.5.1 Motstånd eller mänskligt beteende? 
Det finns, som sagt, många olika slags privata aktiviteter som kan förekomma på 

arbetstid så som att ringa privata samtal, skicka sms, surfa på Aftonbladet och 

Facebook. Att göra saker som inte har med arbetet att göra eller som kan skada 

verksamheten brukar definieras som motstånd och organisatorisk olydnad (Karlsson 

2008:15ff). Att vara anställd innebär att man antingen säljer sin tid eller sin kompetens 

till en arbetsgivare. För arbetet får arbetstagaren lön eller annan ersättning av 

arbetsgivaren och arbetstagaren står därmed under arbetsgivarens kontroll (Karlsson 

2009:60f, Berglund & Schedin 2009:17). Det är alltså arbetsgivaren som sätter upp 

regler och mål för arbetet och i de allra flesta fall anser arbetsgivaren att deras anställda 

endast skall syssla med det som ingår i arbetet under arbetstid.  
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Att inte bete sig i enlighet med ledningens regler och normer benämns som motstånd, 

organisatorisk olydnad eller olämpligt uppträdande (Huzell 2005:18). Att engagera sig 

aktiviteter av privat karaktär är sådant som normalt inte är accepterat och enligt 

Ackroyd och Thompsons (1999) definition av organizational misbehaviour kan 

utförandet av privata angelägenheter ses som ett slags motstånd från arbetstagarens sida. 

Deras definition lyder: ”anything you do at work you are not supposed to do” (Ackroyd 

& Thompson 1999:2).  

 

Forskningen kring motstånd har enligt Ivarsson och Larsson (2008) främst inriktat sig 

på avvikande beteende av mer allvarlig karaktär som har till syfte att skada 

organisationen så som stöld och sabotage (Ivarsson & Larsson 2008:1). När det gäller 

mer vardagliga icke-arbetsrelaterade aktiviteter som att ringa ett privat samtal är det 

antagligen inte för att man vill skada organisationen som arbetstagare gör detta. 

Anställda är inte bara anställda utan har ett liv utanför arbetet och det är därmed rimligt 

att anställda gör saker på jobbet som inte är arbetsrelaterade (Karlsson 2008:137ff). 

 

Jag kommer i det följande att ta upp olika användbara teorier som kan förklara varför 

icke-arbetsrelaterade sysslor på arbetstid förekommer och hur anställda  rättfärdigar 

dessa handlingar.  

 

2.5.2 Effort bargaining 

Teorin om effort bargaining innebär att en arbetstagare jobbar så mycket som han eller 

hon  tycker att man får betalt för. Förväntas man att utföra mer arbete än tidigare 

förutsätter man att som anställd få mer tillbaka av arbetsgivaren i form av till exempel 

lön (Behrend 1957:506).  De anställda skapar normer för hur mycket man bör arbeta 

och avviker man från dessa normer kan det uppstå konflikter inom arbetsgruppen. Man 

kan därmed säga att arbetsgruppen kommer överens om vilken grad av arbetsinsats som 

är okej i relation till lönen man får för arbetet (Behrend 1957:507ff). Detta kan relateras 

till utförandet av privata angelägenheter genom att man som arbetstagare anser att man 

inte behöver lägga ner mer engagemang och tid på arbetsuppgifterna än nödvändigt och 

på detta sätt rättfärdiga de privata göromålen. Här spelar både gruppnormerna och den 

egna uppfattningen in i hur mycket man anser att man ska arbeta. 

 

2.5.3 Equity Theory 

Ytterligare en förklaring till att anställda ägnar sig åt privata angelägenheter på jobbet 

kan ges genom equity theory. Teorin är nära sammankopplad med effort bargaining och 

går ut på ett utbyte där individen ger något och får något tillbaka, att det skall vara ett 

rättvist utbyte mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare. Det som ges och tas i 

relationen måste ha relevans för individerna för att det skall bli ett lyckat utbyte. En 

tredje variabel som spelar in vid bedömningen av rättvisheten är den referenskälla som 

man använder sig av. Referenskällan kan till exempel vara en kollega, släkting eller 

andra proffessionella (Miner 2006:135f). Man jämför sig alltså till exempel med sina 

kollegor för att avgöra om man tycker att situationen är rättvis eller inte vad gäller 
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investeringar i arbetet och det man får tillbaka för sina ansträngningar. Orättvisa 

upplevs då förhållandet mellan det man investerar och det man får tillbaka betydande 

avviker från referenskällan.  Till exempel kan en individ uppleva orättvisa då en kollega 

får mer betalt för samma arbete även fast han eller hon inte är lika engagerad i arbetet 

(Miner 2006:136). Som anställd kan man också känna sig överbelönad, det vill säga att 

man tycker att man får för mycket tillbaka i förhållande till sin insats och i jämförelse 

med andra på arbetsplatsen. Resultatet av att känna sig underbelönad blir att man känner 

ilska och känner man sig överbelönad känner man skuld. När denna orättvisa uppstår 

fungerar den som en motivationsfaktor för att få bort den. En underbelönad arbetstagare 

försöker sänka kvaliteten på eller minska kvantiteten i arbetet till referenskällans nivå. 

En överbelönad individ agerar tvärtom och ökar istället sina ansträngningar för att 

reducera sina skuldkänslor (Miner 2006:136ff). Det kan alltså vara så att anledningen 

till att en anställd engagerar sig i privata angelägenheter på arbetstid kan bero på att man 

känner sig orättvist behandlad och därmed rättfärdiga sitt beteende genom detta. 

 

2.5.4 Rational Choice Theory 

Teorier om rationella val, Rational Choice Theory, menar att människor handlar enligt 

sitt förnuft och vill uppnå egennytta. Det vill säga att man agerar utifrån vilka vinster 

och förluster man får av en viss handling. Man väljer det som ger den största 

tillfredsställelsen (Scott 2000:126ff). Att ägna sig åt privata angelägenheter på arbetet 

kan därför förekomma om en individ anser att vinsterna av det blir större än eventuella 

förluster. Ett exempel skulle kunna vara att en anställd behöver ringa ett viktigt samtal 

som kommer ta några minuter av arbetstiden. Konsekvensen av att samtalet inte rings 

skulle innebära negativa följder i privatlivet, dock skulle ringandet av samtalet riskera 

att den anställde inte hann med sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Man 

uppskattar hur mycket man tjänar på något i förhållande till det man förlorar och väljer 

således det alternativet som är mest fördelaktigt (Scott 2000:130f). Uppskattar den 

anställde i exemplet att han eller hon skulle tjäna mer på att ringa samtalet än att inte 

hinna med sina arbetsuppgifter så väljs det första alternativet, skulle det vara tvärtom så 

struntar den anställde i att ringa samtalet på arbetstid. 

 

2.5.5 ”Eskapism” och ”reload” 

”Eskapism” innebär att anställda mentalt eller fysiskt flyr från arbetet . Noon och Blyton 

diskuterar detta som en överlevnadsstrategi på jobbet och de menar att ”frivillig 

frånvaro” alltså att ta en semesterdag eller att sjukskriva sig, är en mycket vanlig 

handling får att tillfälligt få undkomma kraven från arbetet (Noon & Blyton 2008:268f). 

Ivarsson och Larsson (2008) hävdar att utförandet av privata angelägenheter kan vara ett 

uttryck av ”eskapism”, att fly från arbetsuppgifterna en stund för att göra något som 

tillhör privatlivet. ”Eskapism”-perspektivet grundar sig i att den anställde inte trivs med 

sitt arbete eller har för tung arbetsbörda som man vill undkomma. Dock behöver icke-

arbetsrelaterade aktiviteter inte bero på denna anledning utan det kan även vara ett sätt 

att ladda batterierna, en form av ”reload” (Ivarsson & Larsson 2008).  Ivarsson och 

Larsson anser att ”reload” kan ses som en motsats till ”eskapism”. D’Abates (2005) 
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studie visar att anställda använder sig av just ”eskapism” och ”reload” som anledningar 

till utförandet av privata angelägenheter.  En av respondenterna i studien säger: 

 

. . . more often than not, it’s that I’m bored. Because I don’t have so much 

going on that every hour of my workday is taken up with work. 

 

En annan säger: 

 

I would say some of that gets done because I need a break. Not necessarily 

because I’m bored, but just because all of my work entails looking at a 

computer, and that you need a break from . . . 

 

Skillnaden i dessa två citat ligger just i att det första ger uttryck för en slags eskapism, 

man gör privata sysslor för att man inte har någon arbetsuppgift att göra eller för att 

uppgifterna är tråkiga. Det andra citatet visar exempel på ”reload” där anledningen 

ligger i att man behöver en paus från arbetet och passar då på att engagera sig i någon 

privat angelägenhet. 

 

2.5.6 Organisationskultur och normer 

En förklaring till att man utför privata angelägenheter på arbetstid som framkommer i 

D’Abates (2005) studie är att det kan vara accepterat i arbetsplatsens kultur och i 

arbetsgruppens normer (D’Abate 2005:1023). Normer kan vara medvetna och 

omedvetna och dessa påverkar individernas beteende i arbetsgruppen. Normer innebär 

att det skapas förväntningar på individerna i en grupp att bete sig på ett visst sätt och gör 

man inte det blir man bestraffad på något sätt (Bang 1999:54).  Genom att studera 

organisationskulturen på ett företag kan man hitta faktorer i organisationen som kan 

hjälpa till att beskriva, förklara och förutsäga hur människor kommer att bete sig (Bang 

1999:16). Bang (1999:24) definierar organisationskultur som:  

 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när 

medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. 

 

Schein (2010:18) ger en mer detaljerat definition som lyder: 

 

 

[…] a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its 

problems of external adaptation and internal integration, which has worked 

well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new 

members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those 

problems. 

 

Grunden för en organisationskultur är de grundläggande antagandena, dessa är tagna för 

givna och undermedvetna. När dessa antaganden väl har fastställts så är de svåra att 

ändra på (Bakka et al 2006). Grundläggande antaganden kan handla om den mänskliga 

aktivitetens och den medmänskliga förhållandenas karaktär (Bakka et al 2006:129). 
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Kulturen på en arbetsplats kan vara sådan att det är accepterat att göra privata saker på 

jobbet så som att ringa till familjen eller surfa på Facebook. Det kan också vara så att 

normerna i arbetsgruppen tillåter att man gör saker av privat karaktär.  

 

Som man kan utläsa av Scheins definition ovan så lärs de grundläggande antagandena ut 

till nya medlemmar i en grupp och därmed lever mönstren vidare och de anställda 

fortsätter att bete sig som de alltid har gjort. Det kan alltså vara svårt att bryta en 

uppfattning om att det är okej att engagera sig i privata angelägenheter på arbetstid 

eftersom de kan vara en del av de grundläggande antagandena. 

 

2.6 Forskning kring privat internetanvändande på arbetstid 
Använder man sig av en dator i sitt arbete så är en av de mer lättillgängliga sätten att 

engagera sig i privata angelägenheter på arbetstid att surfa på internet. Det är lätt hänt 

att man klickar in på Aftonbladet eller Facebook och undersökningar visar också att det 

är väldigt vanligt att anställda gör detta (D’Abate 2005; Coker 2011; Griffiths 2003).  

 

Coker (2011) menar att det råder en allmän uppfattning bland arbetsgivare att privat 

internetanvändand på arbetstid skulle vara enbart negativt och att man som arbetstagare 

då slösar med sin arbetsgivares tid. Dock finner han stöd i sin studie att ett måttligt 

användande av internet för privat bruk på arbetstid har positiva effekter på en anställds 

produktivitet. Detta stödjer han också på tidigare forskning som har kommit fram till att 

möjligheten att använda internet för privata ärenden på arbetstid ger den anställde 

möjlighet att balansera arbetet med privatlivet och detta ger i sin tur positiva effekter 

som minskad stress och att kunna förvalta sin tid bättre. Att som arbetstagare uppleva 

autonomi i arbetet påverkar också produktiviteten på ett positivt sätt. Och genom att 

man som arbetsgivare ger sina anställda möjligheten att kunna använda internet för 

privat ändamål kan man få sina anställda att känna denna autonomi. Upplever man 

autonomi som anställd leder detta till en högre jobbtillfredsställelse, högre kvalitet på 

arbetet och man blir också mer lojal till sin arbetsgivare (Coker 2011:238f). 

 

Undersökningar visar att anställda inte anser att privat internetanvändande är ett 

avvikande beteende men att de däremot kan känna dåligt samvete över det. Man 

upplever inte att det gör någon skada på verksamheten även fast man vet att det inte är 

rätt. Enligt Coker är en vanlig förklaring till användandet av internet för privat bruk på 

arbetstid också att man har lagt ner tid på arbetet hemma och därmed tycker att man kan 

utnyttja arbetstiden till något privat ärende (Coker 2011:239). Här kan paralleller dras 

till teorierna om Effort bargaining och Equity theory som tidigare nämnts.  

 

Ofta stämmer inte arbetsgivares och arbetstagares syn, när det gäller användandet av 

internet för privat bruk på arbetstid, överens. Men skulle arbetsgivaren försöka 

kontrollera de anställdas internetanvändande skulle detta resultera i att arbetstagarna 

känner sig över-kontrollerade. Människor behöver känna att de har kontoll för att kunna 

uppleva en autonomi i sina handlingar. Det finns ett behov av själv kunna styra över 



17 

 

sina val av aktiviteter, att känna sig kompetent och att ha förtroende från sin omgivning 

(Coker 2011:239f). 

 

Coker menar att små korta pauser under en arbetsdag gör att koncentrationen på 

arbetsuppgifterna ökar, vilket kan kopplas till begreppet ”reload” som Ivarsson och 

Larsson talar om. Han drar paralleller till att köra bil där det är allmänt känt att man inte 

bör köra för länge utan att ta paus. Experiment har också visat att pauser i arbetet 

innebär att arbetsuppgifter blir gjorda snabbare och med samma kvalitet som de hade 

blivit gjorda om ingen paus hade tagits (Coker 2011:240f).  

 

Enligt Griffiths (2003) har forskning visat att virtuella miljöer på internet kan ge en 

slags tillfällig tröst och bekvämlighet, spänning och/eller distraktion och att det är därför 

man använder internet för privat bruk på arbetstid. Andra orsaker till att man använder 

internet till privata angelägenheter på arbetstid som Griffiths nämner är att det är 

lättillgängligt på arbetsplatsen och att det är ett bekvämt att hålla kontakten med vänner 

och familj utan att gå ifrån skrivbordet. Griffiths tar också upp det faktum att vi idag 

jobbar allt fler timmar och spenderar mer tid på jobbet leder till att många anställda 

utför privata aktiviteter på internet från sin arbetsplats. Användandet av internet kan 

även hjälpa till att bryta den sociala isolering som man kan känna om man sitter 

instängd på sitt jobb under längre perioder (Griffiths 2003:90f). 
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3. METOD 
 

I detta kapitel beskriver jag hur undersökningen har genomförts. Inledningvis redogörs 

för vilken metod jag har valt att använda mig av, urvalet och tillvägagångssättet. 

Slutligen förs en diskussion om studiens kvalitet samt forskningsetiska 

ställningstaganden. 

 

 

3.1 Val av metod & datainsamlingsmetod 
Denna undersöknings syfte är att ta reda på hur människor skapar balans mellan arbete 

och det övriga livet genom att utföra privata angelägenheter på arbetstid. Ett av studiens 

syften är även att se om det finns några tydliga skillnader mellan män och kvinnor vad 

gäller sättet att hantera balans och vad man gör på jobbet av privat karaktär. Metoden 

som jag har valt att använda mig av är den kvalitativa metoden och 

datainsamlingsmetoden jag har valt är intervjuer. Anledningen till att jag har valt 

kvalitativ metod framför kvantitativ är för att jag är intresserad av att ta reda på mina 

respondenters tankar och uppfattningar och få en djup förståelse för hur de tänker om 

och förklarar sina handlingar. Enligt Repstad (2007) handlar kvalitativa metoder om att 

karaktärisera och få fram egenskaper och framträdande drag hos ett fenomen. Det 

centrala i kvantitativa metoder är att kvantifiera, alltså att till exempel undersöka hur 

vanlig en viss företeelse är. I kvantitativa metoder är det tal och siffor som är det 

centrala vid analysen och i kvalitativa metoder är det text från observationer och 

intervjuer (Repstad 2007:13f). Enligt Trost (2010) passar en kvalitativ studie bra för att 

förstå människors sätt att resonera och för att urskilja handlingsmönster (Trost 2010:32). 

Vidare menar Repstad (2007) att användandet av kvalitativa metoder innebär att man 

går på djupet och inte bredden av ett fenomen vilket passar bra in på syftet med min 

studie då jag inte är intresserad av till exempel hur utbrett utförandet av privata 

angelägenheter på arbetstid är utan snarare de bakomliggande orsakerna (Repstad 

2007:15).  

 

En fördel med kvalitativa metoder är dess flexibilitet. I en enkätundersökning går det 

inte ändra på frågeschemat mitt i undersökningen eftersom man då inte får jämförbara 

data. I en kvalitativ studie är det däremot okej att ändra och utveckla intervjufrågorna. 

Det är vanligt att det uppkommer nya problem och frågeställningar under 

datainsamligen som påverkar uppläggningen av följande intervjuer (Repstad 2007:16). 

Detta har jag sett som en stor fördel i min undersökning då jag har kunnat utveckla mina 

intervjufrågor under studiens gång. Flexibiliteten i en kvalitativ intervjuundersökning 

innebär också att forskaren kan ställa följdfrågor om svaret på en viss fråga inte är 

tillräckligt uttömmande, vilket inte är möjligt i en kvantitativ enkätundersökning där 

frågorna och ofta även svarsalternativen redan är fastställda (Repstad 2007:16).  
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Kvalitativa undersökningar är inriktade på att fånga aktörernas egna 

verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt med en nyansrikedom och så autentiskt 

som möjligt (Repstad 2007:17). Eftersom att jag är intresserad av mina respondenters 

subjektiva uppfattningar och tankar om balans och privata angelägenheter anser jag att 

det är befogat att använda sig av kvalitativ metod framför kvantitativ. Det hade 

antagligen varit en svår uppgift att fånga detta fenomen i en kvantitativ 

enkätundersökning eftersom de personliga erfarenheterna och upplevelsen av 

livssituationen varierar från person till person. I en kvalitativ intervjuundersökning kan 

respondenterna ge mer detaljerade beskrivningar till undersökningen än vad som ger 

utrymme för i en enkät.  

 

Att jag har valt just intervjuer som kvalitativ datainsamlingsmetod beror på att det enligt 

mig är det bästa sättet att samla den typ av information som jag är ute efter i min studie. 

Att använda sig av till exempel observation, som är en annan kvalitativ 

datainsamlingsmetod, skulle dels ha varit allt för tidskrävande med tanke på denna 

studiens tidsramar och dels hade det antagligen inte varit praktiskt möjligt att följa 

personer under en hel dag för att se hur de handlar i olika situationer. 

 

Det som talar för att jag istället skulle ha valt kvantitativ metod och gjort en 

enkätundersökning är att respondenterna kanske skulle känna sig mer anonyma. 

Eftersom just utförandet av privata angelägenheter på jobbet kan vara ett relativt 

känsligt ämne hade det kanske vart bra med enkäter med tanke på det. Det kan vara 

lättare att vara helt ärlig i en enkät som inte går att koppla till en specifik person än inför 

en främmande människa i en intervju. Dock är det inte i vilken utsträckning detta sker 

och hur utbrett fenomenet är jag vill undersöka utan de personliga upplevelserna varför 

jag anser att den kvalitativa metoden är bättre lämpad. Att jag dessutom vill göra en 

jämförelse mellan män och kvinnor skulle också kunna tala för en kvantitativ metod för 

att kunna generalisera beteenden som är specifika för män respektive kvinnor. Jag har 

dock inte för avsikt att generalisera utan avsikten är att diskutera eventuella olikheter 

och vad de kan bero på. Jag skulle med fördel kunna ha gjort fler intervjuer än de åtta 

stycken jag har gjort men med tanke på den begränsade tiden som fanns för denna 

undersökning ansåg jag att det fick räcka.  

 

3.2 Urval  
Med hänsyn taget till den begränsade tiden som fanns för denna undersökning har jag, 

som jag tidigare nämnt, valt att genomföra åtta intervjuer.  Urvalet har gjort strategiskt, 

vilket innebär att jag inriktade mig på att intervjua personer som lämpade sig bäst för 

studiens syfte (Trost 2010:138). Jag tillfrågade såldedes personer som jag vet har någon 

form av kontorsjobb och därmed tillgång till telefon och dator i sitt arbete vilket gör att 

de borde ha goda förutsättningar att utföra privata angelägenheter på arbetstid.  Det enda 

kravet förutom det jag tidigare nämnt var att personerna skall leva tillsammans med en 

partner vilket jag anser vara av värde för studiens syfte. En ensamstående person har 

antagligen inte samma förutsättningar när det gäller att skapa balans i livet som en 
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person som lever tillsammans med en partner. Eftersom undersökningen delvis är av 

komparativ karaktär mellan könen har valde jag att intervjua fyra män och fyra kvinnor. 

Jag tog kontakt med respondenterna genom att maila direkt till dem och be om en 

intervju. Det krävdes en del mailande innan jag hade fått tag i det antalet personer som 

jag ansåg behövdes. På grund av att undersökningen till viss del handlar om utförandet 

av privata angelägenheter på arbetstid, som är ett relativt känsligt ämne, valde jag 

medvetet att inte kontakta mina intervjuobjekt genom deras chefer. Jag ansåg att det 

skulle vara lättare att få personer att ställa upp genom att ta direktkontakt med dem. Jag 

förklarade dessutom för dem hur jag fick tag i deras mailadresser för att de inte skulle 

känna sig misstänksamma. Om intervjupersonen misstänker att chefen kan ta del av 

informationen tror jag att det kan det leda till att han eller hon inte vill säga helt ärligt 

vad man gör som inte hör till arbetet eftersom anställda gärna vill framstå som goda och 

effektiva medarbetare i enlighet med ledningens syn.  

 

3.2.1 Intervjupersonerna 

Respondenterna i denna studie kommer här presenteras i en tabell. Presentationen syftar 

till att ge läsaren en övergripande bild av deltagarna i studien. Informationen anser jag 

kan ha betydelse för analysen. Respondenterna har getts fingerade namn för att 

säkerställa anonymiteten. Respondenterna har gemensamt att de har ett arbete där 

mycket av arbetsuppgifterna är kopplade till att sitta framför datorn eller i telefon. De 

har också höga krav på tillgänglighet, även om den fysiska tillgängligheten på 

arbetsplatsen inte alltid är nödvändig. Samtliga intervjupersoner är antingen sambos 

eller gifta och alla utom en har ett eller flera hemmaboende barn som är under 10 år. 

 

Kvinnor  

Namn Annika Sofie Margareta Carina 

Ålder 39 år 40 år 35 år 41 år 

Familje-

situation 

Gift 

Två barn  

Gift 

Två barn 

Sambo 

Ett barn 

Gift 

Ett barn 

Arbetstider 8-15 eller 16.30. 

Viss möjlighet 

till flex. 

Dagtid,flex, 

stämpelklocka 

Dagtid,flex, 

stämpelklocka 

Dagtid,flex, 

stämpelklocka 

Arbets- 

uppgifter 

Jobbar med 

bemanning, 

Varierat jobb 

med t.ex. 

administration, 

kundbesök, 

anställnings-

intervjuer. 

Jobbar med 

administration. 

Jobbar med 

administration  

Olika arbets-

uppgifter rörande 

kommunikation, 

externt men också 

internt på arbets-

platsen. Skriver 

t.ex. ”nyhets”-

artiklar och har 

hand om vissa 

projekt. 

Möjlighet att 

jobba hemifrån 

/ta med jobb 

hem 

I viss mån, kan 

svara på mail, i 

telefon och 

sköta 

administrativa 

uppgifter. 

I viss mån, kan 

t.ex. skriva 

protokoll i 

hemmet. 

Arbetet är 

bundet mycket 

till 

arbetsplatsen, 

tar sällan med 

jobb hem. 

Kan jobba hemma 

om det behövs, 

t.ex. skriva artiklar 

och svara på mail. 
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Män  

Namn Tomas Sune Frans Sture 

Ålder 42 år 39 år 40 år 45 år 

Familje-

situation 

Gift 

Två barn 

Gift 

Två barn 

Gift 

Tre barn  

Sambo 

Fyra utflugna 

barn 

Arbetstider  Dagtid,flex, 

stämpelklocka 

Dagtid,flex, 

stämpelklocka 

Dagtid,flex, 

stämpelklocka 

Årsarbetstid, 

registrerar ej. 

Arbets-uppgifter Samordnare. 

Handlägger 

olika ärenden 

och frågor. 

Splittrad tjänst 

på olika 

uppdrag. 

Mycket arbete 

som innebär 

besök från 

studenter, 

telefon och mail. 

En del 

administrativa 

uppgifter. 

Mycket  arbete 

som innebär 

besök från 

studenter, 

telefon och mail. 

En del 

administrativa 

uppgifter.  

Skriver 

vetenskapliga 

artiklar. 

Undervisar och 

examinerar 

studenter.  

Möjlighet att 

jobba hemifrån/ 

ta med jobb hem 

Kan svara på 

mail och i 

telefon.  

Kan ta med jobb 

hem om det 

behövs. Behöver 

vara närvarande 

under 

arbetstiden. 

Kan ta med jobb 

hem om det 

behövs. Behöver 

vara närvarande 

under 

arbetstiden. 

Kan ta med jobb 

hem och jobba 

hemifrån i stor 

utsträckning.  

 

3.3 Intervjuguide 
Enligt Lantz (2007:49) är det den teoretiska referensramen och förförståelsen som 

bestämmer intervjuns innehåll och vilka frågor som kommer att ställas. Jag började 

därför mitt arbete med att läsa in mig på relevanta teorier och forskning inom mitt valda 

område. Allt eftersom litteraturgenomgången pågick kom jag fram till vilka områden 

och frågor som skulle ingå i min intervjuguide. Intervjuguidens upplägg följer till stor 

del upplägget i min teoretiska referensram och inleds med ett avsnitt med relativt enkla 

frågor att besvara så som ålder, utbildning, familjessituation, fritidssysselsättningar samt 

hur en vanlig vardag brukar se ut. Enligt Aspers är det bra att börja med sådana frågor 

för att värma upp lite och få intervjupersonerna att känna sig bekväma i situationen 

innan man går in på mer känsliga frågor (Aspers 2007:139). Efter de inledande frågorna 

följde olika teman där jag ställde frågor om arbetet och arbetssituationen, den upplevda 

balansen mellan arbete och övrigt liv, hur uppdelningen av hemsysslor ser ut och till sist 

frågor om privata angelägenheter på arbetstid. I intervjuguiden finns ganska många 

frågor, dock var det inte alltid nödvändigt att ställa alla frågor då respondenterna ibland 

svarade på dem i samband med andra frågor. Jag har även med en del förslag på vad för 

privata angelägenheter som anställda kan tänkas ta sig för under arbetstid som har 

framkommit i andra studier. Detta för att kunna ”få igång” intervjupersonerna om de 

hade svårt att komma på saker som kan räknas som privata. Jag frågade alltså inte ut 

varje person om han eller hon gjorde det ena eller det andra utan de fick fritt berätta och 

så hjälpte jag dem på traven om det behövdes. Denna typ av intervju kallas 

halvstrukturerad och innebär således att frågorna är förutbestämda men att det finns 

utrymme för följdfrågor samt att det är en kombination av öppna och fasta svar. 

Intervjuaren ställer frågor om det som han eller hon finner meningsfullt och får en 
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uppfattning om frågornas meningsfullhet för respondenten (Lantz 2007:33). Jag 

avslutade varje intervju med att fråga respondenten om denne hade något att tillägga 

som inte hade kommit upp under intervjun, vilket ger respondenten möjlighet att belysa 

saker som upplevs beydelsefulla (Patel & Davidson 2011:77).  

 

3.4 Genomförandet av intervjuer 
För att testa intervjuguiden gjordes en provintervju med en närstående släkting. Detta 

för att jag själv skulle få en chans att öva på intervjuteknik samtidigt som jag fick 

möjlighet att se om frågorna var tydliga och begripliga. Vissa ändringar i intervjuguiden 

gjordes efter detta, jag flyttade om ordningen på frågorna samt förtydligade en del 

frågor så att de skulle vara lättare att förstå. Samtliga intervjuer bokades in genom 

mailkontakt, utom en där det skedde via telefon. I mailet förklarade jag vem jag var 

samt syftet med undersökningen. Intervjuerna genomfördes i sex av fallen på 

intervjuobjektets egna arbetsrum och i två av fallen i ett avskilt mötesrum. I samtliga 

fall var det endast jag och intervjupersonen som var närvarande i rummet och kunde 

höra vad som sades. Detta är något som Lantz förordar och hon menar att detta 

underlättar kommunikationen. Det är också viktigt att både respondenten och 

intervjuaren känner sig lugna och beredda innan en intervju påbörjas (Lantz 2007:72f). 

Av den anledningen var jag noga med att förklara mitt syfte med undersökningen och 

vad för typ av frågor jag skulle komma att ställa under intervjun. Innan intervjun 

startade frågade jag också om respondenten hade några frågor som gällde 

undersökningen.  

 

Dokumentationen av intervjuerna skedde genom ljudupptagning via 

röstmemofunktionen på min telefon. Innan intervjuerna satte igång bad jag om tillåtelse 

att spela in och förklarade att det bara var jag som skulle lyssna på inspelningen. Vidare 

gav jag även information om att informationen som de lämnade skulle behandlas 

konfidentiellt, att det var okej att avbryta intervjun och om hur lång tid intervjun 

beräknades ta. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra. De första 

intervjuerna tog längre tid just eftersom de var de första och jag ställde alla frågor jag 

hade med mig även fast jag kanske hade fått svar på dem genom tidigare frågor vid 

samma intervjutillfälle. Efter ett par intervjuer kände jag mig dock varm i kläderna och 

kunde hoppa över vissa frågor när jag kände att dessa redan hade blivit besvarade av 

respondenten genom tidigare frågor. Längden på intervjuerna berodde givetvis också på 

hur villiga respondenterna var att prata om sig själva och sitt liv, en del pratade väldigt 

mycket om sitt jobb och sina arbetsuppgifter vilket ibland tog upp mycket av tiden.  

 

Efter första och andra intervjun ändrade jag vissa frågor i intervjuguiden och gjorde 

även en ganska stor omkastning av frågorna för att intervjuerna skulle flyta på bättre. 

Jag upptäckte i de första intervjuerna att vissa frågor passade bättre på andra ställen och 

flyttade därför om dem. Jag kom också på en del frågor efter hand som jag gjorde 

intervjuerna och lade till vissa följdfrågor. Att fråga vem som är hemma med barnen när 

de är sjuka är ett exempel på en sådan fråga som jag kom på för att en av 
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respondenterna själv tog det som ett exempel och i de efterföljande intervjuerna hade 

jag med mig den frågan. 

 

3.5 Databearbetning och analys 
Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Detta gjordes så snart det var 

möjligt för att ha intervjuerna i färskt minne och därmed underlätta utskriften. Efter 

varje genomförd intervju skrev jag även ner mina tankar för att komma ihåg dessa när 

väl analysen skulle göras. Det gav mig även chans att utveckla intervjufrågorna tills 

nästa intervjutillfälle. Jag valde att skriva ut intervjuerna ordagrant och undvek att skapa 

ordentliga meningar för att inte göra texten tydligare än vad talet var, vilket Patel och 

Davidson (2011: 107) menar är viktigt vid transkribering. 

 

Analys av det insamlade materialet har gjorts genom att jag började med att läsa igenom 

de utskrivna intervjuerna och markerade det som var av intresse i texten. Sedan fortsatte 

jag med att dela in det i kategorier som anpassades till att kunna besvara 

frågeställningarna. Därefter sammanställde jag data under respektive kategori för att 

sedan försöka se mönster och sammanhang och koppla dessa till min teoretiska 

referensram.  

 

Följande exempel illustrerar mitt tillvägagångssätt: 

 

Citat från respondenter: 

 

Det handlar ju om tidsbrist, att göra saker när man har tid. Att kolla upp en sak på 

nätet rent privat när jag ändå sitter på jobbet och är uppkopplad och allting, det tar 

väl en 30 sekunder eller nåt, så blir det lätt gjort när datorn står här liksom. För 

hemma kanske jag måste gå och starta upp en dator och lite kan man känna att 

eftersom jag sitter så mycket vid datorn här så vill jag helst inte starta datorn 

hemma mer än jag måste. Och jag vet att startar jag upp datorn för att kolla ett mail 

som tar 30 sekunder som kommer jag inte att sitta 30 sekunder vid datorn utan jag 

blir sittandes en halvtimma istället för då börjar jag göra andra saker, eller jag 

börjar kolla lite jobbmail eller kollar andra privata saker. Så det handlar om en 

tidseffektvitet på något sätt. I liksom i hela tiden, i livspusslet. 

 

Ska jag till tandläkaren så vill jag..alltså jag har ingen lust att gå mitt på dagen när 

man är mitt uppe i nåt, då kanske det är mer det här att jag tar det kl 8 och så 

kommer jag lite senare eller försöker med läkartid och det är också eftersom jag 

bor på Hammarö, jag vill inte åka fram och tillbaka utan att det är början eller 

slutet på dagen och såna saker för att det ska vara praktiskt också. 

 

Kategori: Utnyttja tiden på bästa sätt.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 
I en kvantitativ undersökning användes begreppen validitet och reliabilitet för att avgöra 

kvaliteten på studien. Validitet handlar om att mäta rätt sak och reliabilitet handlar om 

tillförlitlighet, att det man mäter ger samma resultat vid upprepade mätningar 

(Eijlertsson 2005:99). Dessa begrepp tillämpas enligt Patel och Davidson även i 

kvalitativa undersökningar men har inte samma innebörd som i kvantitativa 

undersökningar. I kvantitativ forskning stärks validiteten genom en god 

teoriunderbyggnad, bra mätinstrument och genom noggrannhet vid själva mätningen. 

Inom kvalitativa studier gäller begreppet validitet hela forskningsprocessen. Vad gäller 

begreppet reliabilitet har det som sagt inte heller samma betydelse i kvalitativa 

undersökningar som i kvantitativa. I kvantitativ forskning innebär en god reliabilitet att 

samma resultat uppnås vid upprepade mätningar. I en kvalitativ undersökning gör det 

oftast inget om respondenten ger olika svar vid olika tillfällen. Respondenten kan ha 

ändrat uppfattning, fått nya lärdomar eller helt enkelt tänker annorlunda på grund av ett 

visst stämningsläge. Det viktigaste istället är att kunna fånga den unika situation som 

råder vid intervjutillfället Patel och Davidson menar därmed att reliabilitet sällan 

används inom kvalitativ forskning och att validitetsbegreppet istället får en vidare 

innebörd (Patel & Davidson 2011:105f). 

 

Patel och Davidson menar att eftersom det finns en stor variation mellan kvalitativa 

studier är det svårt att finna entydiga regler och kriterier för att uppnå en god kvalitet. 

Varje studie är unik och därmed är det viktigt att forskaren i kvalitativa studier beskriver 

forskningsprocessen noggrant så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om 

studiens kvalitet (Patel & Davidson 2011:109). Därför har jag för avsikt att så noggrant 

som möjligt beskriva mina tolkningar samt motivera och argumentera för de val jag har 

gjort i studien.  

 

Att samtliga intervjuer har skett på liknande villkor är en aspekt som stärker validiteten i 

undersökningen. Intervjuerna ägde rum i miljöer som respondenterna antagligen känner 

sig relativt trygga i då det i de flesta fall var på deras arbetsrum. De intervjuer som inte 

genomfördes i respondentens arbetsrum var ändå platser där vi satt ostört och därmed 

borde dessa respondenter också känt sig trygga. Tryggheten i intervjusituationen torde 

öka sannolikheten för ärliga och sanningsenliga svar vilket höjer kvaliteten på studien. 

Att jag dessutom var inläst på teorier och forskning kring ämnet och därmed har kunnat 

ställa relevanta frågor vilket ökar kvaliteten i undersökningen. Jag har spelat in 

intervjuerna och transkriberat dem noggrant vilket ger en hög tillförlitlighet. Dock 

menar Patel och Davidson att det vid transkriberingen är viktigt att forskaren är 

medveten om att sättet transkriberingen sker på kan påverka analysen. Det är skillnad på 

talspråk och skriftspråk och vid transkribering är det ofta frestande att göra texten 

tydligare än vad samtalet egentligen var. Jag har därför valt att försöka vara tydlig med 

hur samtalet har flytit på under intervjun när jag har transkriberat och tagit med till 

exempel skrattpauser.  
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Ytterligare en aspekt som kan stärka validiteten i en kvalitativ undersökning är att 

tillämpa triangulering vilket innebär att man använder flera datainsamlingsmetoder som 

sedan vägs samman för att skapa en så fyllig bild som möjligt (Patel & Davidson 

2011:107). Generellt sett är det rätt ovanligt att man använder sig av triangulering i 

praktiken. I denna undersökning har detta heller inte skett vilket skulle kunna ha höjt 

kvaliteten och gett en fylligare bild av fenomenet. 

 

3.7 Forskningsetiska ställningstaganden 
Vid forskning finns det ett antal etiska aspekter  som bör tas hänsyn till. 

Vetenskapsrådet (1990) har framtagit ett antal forskningetiska principer som gäller inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Eftersom forskning är viktigt för 

samhällets och invididers utveckling har dessa ett berättigat krav på att forskning 

bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor samt håller hög kvalitet. Detta kallas 

forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper skall utvecklas och fördjupas 

samt att metoder skall förbättras. Samtidigt har samhällets medlemmar en rättighet att 

inte utsättas för förödmjukelse, kränkning eller psysisk eller fysisk skada på grund av 

forskningen. Det finns också ett krav på skydd mot otillbörlig insyn i invididers 

livsförhållanden. Detta kallas individskyddskravet och består av fyra stycken 

huvudkrav.  

 

Det första huvudkravet benämns informationkravet och innebär att man som forskare 

skall informera deltagarna i undersökningen om undersökningens syfte, hur 

undersökningen kommer att genomföras samt att deltagande är frivilligt. Det är också 

viktigt att informera om att uppgifterna som lämnas av deltagaren inte kommer att 

användas i något annan syfte än till forskning. Det andra huvudkravet är 

samtyckeskravet som innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Det innebär att forskaren måste få ett godkännande från deltagaren om 

att medverka i studien och att deltagaren har rätt att själv bestämma hur länge och under 

vilka villkor som han eller hon deltar. Undersökningsdeltagaren har också rätt att 

avbryta sin medverkan i studien. Skulle det vara så att deltagaren vill avbryta sin 

medverkan får inte han eller hon inte utsättas för otillbörlig påtryckning av forskaren 

och det får heller inte finnas en beroendeställning mellan forskare och deltagare. 

Konfidentialitetskravet är det tredje huvudkravet och innebär ett skydd mot detagarna i 

studien. Uppgifterna om deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras så att otillbörliga inte skall kunna ta del av dem. Det 

fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna som 

lämnas av deltagaren endast får användas för forskningsändamål. Forskare får till 

exempel inte lämna ut uppgifter om deltagare för kommersiellt bruk. 

 

Vetenskapsrådet menar att inför en vetenskaplig undersökning skall det förväntade 

kunskapstillskottet vägas mot de möjliga risker som finns för berörda 

undersökningsdeltagare. I många fall väger forskningskravet tungt då det närmast vore 
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oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att förbättra 

människors livsvillkor.  

 

I min undersökning har jag fördjupat mig i frågan kring hur män och kvinnor balanserar 

arbete och fritid genom att utföra privata angelägenheter på arbetstid. Jag anser därmed 

att jag har tagit hänsyn till forskningkravet genom att utveckla och fördjupa 

kunskaperna inom detta område. Vad gäller informationskravet skrev jag tydligt i de 

mail jag skickade ut till mina tilltänkta respondenter i undersökningen om studiens syfte 

och hur den skulle genomföras. Jag skrev vilka typer av frågor jag skulle komma att 

ställa och hur lång tid intervjuerna förväntades ta. Vid intervjutillfället förklarade jag för 

respondenten att han eller hon fick avbryta intervjun om de kände för det och därmed 

tog jag hänsyn till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har jag beaktat genom att 

hålla uppgifterna om respondenterna i studien hemliga, det är bara jag som vet vilka det 

är som har deltagit i studien. Detta informerade jag även respondenterna om innan 

intervjun för att få dem att känna sig mer bekväma att ge en sanningsenlig bild av sig 

själva och sitt liv. Jag förklarade att det bara är jag som vet vem som har sagt vad men 

att min handledare även kan komma att ta del av de utskrivna intervjuerna i sin helhet. 

För att ta hänsyn till nyttjandekravet talade jag även om att informationen de lämnade 

om sig själva endast kommer att användas för att besvara mina frågeställningar i 

studien.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt resultat och min analys som har 

framkommit genom de intervjuer jag har genomfört  kopplat till de teorier som jag har 

använt mig av. Först kommer ett avsnitt om respondenternas upplevda balans och 

skapandet av denna. Därefter följer ett avsnitt om hur respondenterna rättfärdigar sina 

privata angelägenheter och till sist en sammanfattning kring de privata sysslorna som 

förekommer hos respondenterna.  

 

 

4.1 Att skapa balans 
Enligt Noon och Blyton (2007:358) varierar upplevelsen av balans från person till 

person beroende på omständigheterna och intervjupersonerna i denna studie har olika 

sätt att hantera frågan kring balansen mellan arbete och det övriga livet. Gemensamt för 

de flesta av respondenterna är att de har ett tidskrävande jobb som gör att de lägger 

mindre tid på familjen och fritiden än vad de skulle önska. Mer tid till arbetet är också 

något som är önskvärt, i många fall för att det upplevs som att man aldrig blir färdig. 

Hoschild (2001) talar om en ”Taylorisering” av hemmet och menar att aktiviteterna 

efter arbetet blir uppstrukturerade och som jobbiga måsten. De respondenter med 

hemmaboende barn vittnar om en vardag som går i ett. Det handlar om ett ganska 

inrutat liv som innebär att man efter jobbet hämtar barnen, lagar mat och sedan är det 

aktiviteter antingen för barnen eller för en själv. En av respondenterna, Carina, säger att 

hon gärna skulle vilja ha mer tid att umgås. Vardagen går i ett och det finns inte mycket 

utrymme till att bara vara.     

 

4.1.2 Konflikter mellan sfärerna 

Enligt Greenhaus & Beutell (1985:77ff) kan konflikten mellan arbete och det övriga 

livet grunda sig i brist på tid. Det finns en begränsad tid och som en av respondenterna 

säger, ”skulle det finnas fler timmar på dygnet skulle de definitivt användas”. 

Tidskonflikten kan innebära att jobbet tar så mycket tid att det blir brist på tid till det 

övriga livet och tvärtom kan det övriga livet ställa krav som gör att arbetet inte hinns 

med på ett tillfredsställande sätt. Att jobba heltid och sedan åka hem för att ta hand om 

barn och hem menar Carina är tufft. Städning hinns till exempel inte med på 

veckodagarna utan förläggs till helgerna. Samtidigt menar Frans att han ibland inte 

hinner göra klart saker på jobbet för att han måste åka hem och laga mat till sina söner 

och att det då inverkar störande på arbetsuppgifterna. Tidskonflikten kan med andra ord 

vara åt båda håll och påverka både jobbet och det övriga livet på ett negativt sätt. 

Resultatet visar dock att respondenterna har uttalade strategier för att minska denna 

tidskonflikt. Carina har till exempel använt sig av städhjälp och när hon inte har har haft 

detta så har hon ändå en medveten strategi att förlägga städningen till helgerna och 

sänka ambitionsnivån under veckorna. Två av respondenterna, Sune och Annika, jobbar 

inte heltid utan har medvetet valt att jobba deltid för att antingen kunna vara ledig en 
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dag i veckan eller sluta tidigare vissa dagar. Andra strategier som respondenterna talar 

om är att tacka nej till vissa uppdrag eller tjänsteresor just för att få en mer 

tillfredsställande balans mellan arbete och det övriga livet. Det som dock är mest 

intressant i denna studie är de saker som anställda gör på arbetstid som hör till det 

privata livet för att skapa bättre balans. Enligt resultatet i denna undersökning kan 

handla om att gå till frisören, ta en löprunda i samband med lunchen eller att gå till 

tandläkaren. Att under dagen ha kontakt med sin partner för att planera resten av dagen 

med aktiviteter för barnen är också något som framkommer och som innebär att man tar 

arbetstid i anspråk till privata ärenden för att utnyttja tiden på bästa sätt.  

 

Enligt den tidiga forskningens överspridningsmodell (Allvin et al 2006:105) påverkar 

jobbet och fritiden varandra och detta är något som framkommer i undersökningen. 

Frans menar att om det är stressigt på jobbet så påverkar det privatlivet och tvärtom, om 

det är stressigt i hemmet så kan det påverka jobbet. Och om det är stressigt på båda 

ställena blir det extra jobbigt. Detta kan också ses som en stress- eller 

påtryckningsbaserad konflikt (Greenhaus & Beutell 1985). Att sfärerna påverkar 

varandra på ett negativt plan kan som sagt resultera i stress men de kan också påverka 

varandra i positiv bemärkelse. Margareta nämner som exempel att om hon får ett sms 

under arbetsdagen med glada nyheter gör det att hon blir mer effektiv och positiv till sitt 

jobb. Det blir lättare och roligare att jobba om man till exempel vet att ens sambo har 

ordnat något gott till middag. Således kan sfärernas påverkan på varandra ge olika 

utslag och privata angelägenheter kan därmed påverka arbetet i en positiv riktning. 

Allvin et al. (2006:107) talar vidare om konflikt och konkurrensmodellen som utgår 

ifrån att varje individ har en begränsad mängd tid och energi som livssfärerna måste 

samsas om. Den menar att åtgärder som kan minska konflikterna är möjligheter till 

flextid, deltid och att jobba på distans. Respondenterna i min undersökning har stora 

möjligheter till flex och att forma sina arbetstider efter hur det passar dem bäst med till 

exempel hämtning och lämning av barn eller för läkarbesök. Några av respondenterna 

har valt att inte jobba 100% för att kunna vara mer med sina barn vilket kan ses som en 

strategi för att inte sfärerna skall krocka så mycket med varandra. 

4.1.3 Oklara gränser mellan arbete och övrigt liv 

Som D’Abate (2005:1014) kommer fram till i sin studie kan orsaken till att anställda gör 

privata ärenden på arbetstid ha sin grund i ett behov av att balansera livets sfärer. Hon 

talar, likt Allvin et al. (2006) och Clark (2000) om att gränserna mellan jobbsfären och 

det övriga livet är luddiga och att detta är en förutsättning för att kunna skapa balans. 

Enligt Allvin et al. (2006:103f) bidrar möjligheten att använda sig av flextid, dagens 

tekniska hjälpmedel och oreglerade arbetstider till att arbetet och fritiden kan bli svåra 

att särskilja.  

 

Enligt respondenterna flyter arbetet och det övriga livet mer och mer in i varandra. Sune 

har tidigare haft som princip att när han gått hem för dagen så var det färdigjobbat, och 

om han mot förmodan hade något viktigt som behövdes göras gick han tillbaka till sin 
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arbetsplats och jobbade där, just för att hålla det avskilt. Detta är dock något som han 

säger att han har fått ge vika efter och numera gör en del jobb hemma på kvällar och 

helger eftersom det har visat sig fungera smidigare. Medvetenheten kring denna 

gränsuppluckring är relativt stor bland respondenterna. Carina har till exempel satt stopp 

för att läsa jobbmail i telefonen, på grund av att hon vet att hon inte kan låta bli att titta 

om hon ser att hon fått ett mail, just för att inte arbetet skall påverka privatlivet för 

mycket. Frans uppger att han försöker vara noga med att tala med sin chef när det 

kommer perioder där han behöver ta med sig mycket arbete hem och Annika påpekar att 

det är viktigt för henne att hålla koll på de timmar hon jobbar hemma likväl som hon har 

koll på de timmar hon har gjort privata ärenden på arbetstid. 

 

4.1.3.1 Ta med arbete hem 

Många av respondenterna tar ibland med arbete hem, i vissa perioder blir det mer i 

andra inte så mycket. Resultatet visar dock att respondenterna inte anser att det finns så 

många negativa aspekter kring att ta med arbete och göra det hemma. Snarare ses det 

som en positiv sak då det ger möjlighet att jobba undan saker som inte hunnits med 

under dagen. Det är en stressbefriande åtgärd helt enkelt, även om det kanske inte är 

helt önskvärt att jobba utanför arbetstiden. De flesta av respondenterna i 

undersökningenav har flextid, vilket innebär att de kan stämpla in via datorn och 

registrera sin arbetstid även då arbetet sker i hemmet. På så vis blir det ingen obetald 

arbetstid i hemmet. Dock uppger några respondenter att detta inte alltid sker utan att 

man då ser det som en kompensation för att man har gjort något på arbetstid som inte 

hörde till arbetet, alltså en privat angelägenhet. Även de som inte har flexklocka är 

noggranna med att försöka kompensera om tid har tagits från arbetstiden till något 

privat och tvärtom. Det kan dock vara värt att fundera över hur noggranna de är med att 

verkligen kompensera just tid som tagits från arbetstiden till något privat. Enligt 

Rational Choice-teorin gör människor saker för att uppnå egennytta och att vara 

noggrann med att kompensera för att tid har tagits från arbetstiden till att göra något 

privat går lite emot denna teorin. Så jag tänker att dessa påståenden kan man fundera lite 

kritiskt kring just på grund av vad teorin säger. 

 

4.1.3.2 Vad är jobb och vad är privat? 

Respondenterna uppger att det kan vara svårt att avgöra vad som är arbete och vad som 

räknas som icke-arbete. Carinas arbete kräver att hon är uppdaterad med nyheter och om 

hur sociala medier fungerar vilket förutsätter att hon läser tidningar och är aktiv i sociala 

medier som till exempel Facebook. Carina uttryckte det såhär:  

[…]om jag går ut på aftonbladet eller kollar i DN så kan det ju vara att det har något med 

[jobbet] att göra, något som har hänt eller om utbildningsministern Björklund har gjort ett 

uttalande som jag vill läsa mer om. Om man sen läser två artiklar till som inte alls har med 

jobbet att göra då så, det är ganska luddig gränsdragning där. 

Det är således lätt hänt att man under dessa arbetsförutsättningar varvar jobbrelaterade 

saker med rent privata, även om det handlar om väldigt korta sekvenser som inte tar så 

mycket tid i anspråk från arbetstiden. 
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En annan respondent som talar om gränsdragningen mellan vad som är arbetet och vad 

som är privat är Sture. Han har en lite annan situation då hans arbete också är hans 

intresse kan man säga. I arbetet ingår att läsa artiklar och hålla sig uppdaterad inom sitt 

arbetsområde och då kan det vara svårt att skilja mellan om dessa aktiviteter hör till 

jobbet eller om de är av rent privat intresse, eller både och.  Sture uttrycker sig så här:  

 

Ja alltså det är väldigt svårt att dra en skarp gräns där. Jobbar du mycket med datorer så då, 

jag håller ju på med datasäkerhet. Så att om jag går in på facebook till exempel då så undrar 

jag kanske hur den här säkerheten är gjort och så börjar jag titta på det då och på så sätt så 

lär jag mig då kring det hela. Och likadant om jag kommer till en ny dator som jag inte har 

suttit på då, till exempel på ett internetcafé när jag har vart i Thailand och så då, så tittar 

man ju då på vilken säkerhet får jag då. Så man börjar ju då…liksom lite sådär och grejar 

och fixar och kollar hur pass bra saker är och så. Och det är ju svårt att säga på vilken nivå 

det är, om det är fritid eller jobb. 

Samma sak gäller privata mail som kommer till jobb-mailen. Det är svårt att ignorera 

dessa och många av respondenterna säger att de läser dessa mail och svarar på dem, om 

det inte tar för lång tid. Detta är också ett exempel på hur tekniken gör att det blir svårt 

att dra en tydlig gräns mellan sfärerna. Samtidigt är det som Griffiths (2003) säger ett 

lättillgängligt sätt att hålla kontakten med vänner. Sune säger till och med att han har 

antytt till sina vänner att de bör maila honom på jobb-mailen för att de då får svar 

snabbare.  

 

4.1.3.3 Uppskattad frihet 

Många av respondenterna uppger att det skulle kännas stressande och jobbigt om 

möjligheten att utföra privata angelägenheter på arbetstid helt försvann eller inte fanns. 

Dock menar vissa att detta skulle vara något som man vänjer sig vid och anpassar sig 

efter, några har haft arbeten tidigare där det inte har varit något problem att inte kunna 

ringa och ta emot samtal under arbetstid till exempel. Men som sagt uttrycker vissa 

respondenter att möjligheten att utföra vissa privata ärenden på arbetstid hjälper dem att 

undgå stress och konflikter med privatlivet. Sofie är en av de som nämner att det skulle 

vara jobbigt om möjligheten inte fanns: ”Det skulle nog bli en högre stress, tror jag, 

kring att få ihop det och känna att man har kontroll över livssituationen på något sätt. 

Det skulle kännas jobbigt”. Likaså tycker Sture att det skulle medföra vissa problem:  

 

Jag tror att det skulle vara väldigt ineffektivt. Och då blir det väl att om man inte får göra 

privata saker under sin arbetstid så kanske man skulle ställa sig frågan om man då ska göra 

arbetsuppgifter på sin fritid. Så jag tror att det totalt sett hade blivit sämre för alla. För mig, 

för mitt arbete och för min arbetsgivare.  

 

Möjligheten att kunna utnyttja arbetstiden till vissa privata sysslor verkar därmed ha en 

relativt stor betydelse för att kunna skapa en tillfredsställande balans i livet. 
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4.1.3.4 Utnyttja tiden på bästa sätt 

Majoriteten av respondenterna har relativt flexibla jobb där det finns möjlighet att 

anpassa arbetet efter egna behov. Det upplevs också som viktigt att ha denna flexibilitet 

för att få vardagen att fungera. Att  möjligheten finns att flexa på morgonen och sluta 

lite tidigare eller senare samt att kunna ta längre luncher för att kunna göra något 

ärende. Dock bör det förtydligas att utnyttjandet av flextid inte innebär att ta tid från 

arbetstiden eftersom man inte får betalt. Anledningen till att en del privata ärenden görs 

på arbetstid har mycket att göra med att man gör saker när de passar bäst och om en 

slags tidseffektivitet. Enligt Coker (2011) ger möjligheten att använda internet för 

privata ärenden på arbetstid den anställde möjlighet att balansera arbetet och privatlivet. 

Det är stressbefriande och gör att tiden kan förvaltas på ett bättre sätt. Sune har ett bra 

uttalande kring detta:  

 

Det handlar ju om tidsbrist, att göra saker när man har tid. Att kolla upp en sak på nätet rent 

privat när jag ändå sitter på jobbet och är uppkopplad och allting, det tar väl en 30 sekunder 

eller nåt, så blir det lätt gjort när datorn står här liksom. För hemma kanske jag måste gå 

och starta upp en dator och lite kan man känna att eftersom jag sitter så mycket vid datorn 

här så vill jag helst inte starta datorn hemma mer än jag måste. Och jag vet att startar jag 

upp datorn för att kolla ett mail som tar 30 sekunder som kommer jag inte att sitta 30 

sekunder vid datorn utan jag blir sittandes en halvtimma istället för då börjar jag göra andra 

saker, eller jag börjar kolla lite jobbmail eller kollar andra privata saker. Så det handlar om 

en tidseffektvitet på något sätt. I liksom i hela tiden, i livspusslet. 

 

Många respondenter menar att de i stor utsträckning försöker lägga till exempel 

frisörtider, träningspass eller andra ärenden i samband med lunchen. Anledningen till 

detta sägs vara på grund av att det passar bäst då. Det handlar som tidigare sagt om en 

tidseffektivitet och att utnyttja tiden på bästa möjliga sätt, att varva arbete med privata 

angelägenheter kan göra att man upplever ett flyt i tillvaron (Allvin et al. 2006: 128ff).  

Annika menar att hon hellre lägger sina frisörtider i anslutning till lunchen än att ta dem 

på eftermiddagen dels för att inte göra ett avbrott mitt under dagen när man är 

koncentrerad på någon arbetsuppgift och dels för att inte få mindre tid med barnen: 

”ibland kan jag nog känna att man gör sånt för att man inte ska vara borta ytterligare en 

gång eller ta från barnens tid”.  

Coker (2011:238ff) menar också att möjligheten att kunna utnyttja arbetstiden till att 

göra privata saker gör att de anställda känner en större lojalitet till sin arbetsgivare. Som 

arbetsgivare tjänar man på att inte styra de anställda så hårt när det gäller sådana saker 

eftersom autonomi i arbetet leder till en högre jobbtillfresställelse och därmed högre 

produktivitet. Respondenterna i min studie känner att de har ett förtroende från sin 

arbetsgivare och att de har en frihet under ansvar att avgöra hur deras arbete skall göras. 

De ser det som en förmån att ibland kunna göra privata saker under arbetsdagen och att 

kunna flexa på morgonen och eftermiddagen.  
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4.1.4 Betydelsen av stöd från arbetsgivare och kollegor 

Både Clark (2000) och Allvin et al. (2006) talar om att arbetsgivaren har en viktig roll 

för arbetstagaren när det gäller skapandet av en tillfredsställande balans mellan arbete 

och det övriga livet, både när det gäller förståelse för och stöd i form av åtgärder som 

underlättar. De flesta av respondenterna i undersökningen anser att deras chef är ett bra 

och viktigt stöd som bryr sig och har en förståelse för deras privata livssituation. 

Carinas chef brukar uppmuntra henne att gå hem om hon sitter kvar på jobbet efter att 

alla andra har gått eller ifall någon familjemedlem är sjuk vilket uppskattas av henne.   

 

Som D’Abate (2005) kommer fram till i sin undersökning har arbetsplatsens kultur och 

normer en viktig funktion när det kommer till utförandet av privata angelägenheter. Och 

som Bakka et al (2006) menar är grunden för kulturen de grundläggande antagandena 

som ofta är tagna för givna och omedvetna. Samtliga respondenter anser att acceptansen 

kring privata angelägenheter är hög på deras arbetsplatser. Det är ingen som har hört 

talas om någon policy kring detta och det är i allmänhet ingenting man pratar om. Frans 

säger: ” Jag känner att det finns någon tyst överenskommelse om att det är okej så länge 

du sköter ditt jobb och det inte går ut över jobbet”.  På samma sätt verkar det vara för de 

andra respondenterna också. Samtidigt upplevs det som viktigt att ha en förståelse för 

varandras livssituationer på arbetsplatsen, och att det finns en respekt för var och ens 

privatliv. Carina säger att på hennes arbetsplats engagerar de sig mycket i varandras 

privatliv och vet hur arbetskollegornas familjer ser ut. Precis som Clark (2000) menar, 

att ju öppnare man är om förhållandena i sitt privatliv desto lättare är det att skapa 

balansen. För vet alla på arbetsplatsen om hur saker och ting ligger till blir det lättare att 

rättfärdiga sina privata ärenden eftersom förståelsen blir bättre. Det är också viktigt att 

denna öppenhet finns och att det inte smygs och smusslas, för annars skulle det skapa 

irritation hos kollegorna menar en respondent.  

 

4.1.5 Uppdelningen i hemmet 

En viktig del av människors vardagsliv och som påverkar den upplevda balansen i livet 

är uppdelningen av hushållssysslor och hemarbete mellan ett par. Samhällets förändring 

de senaste 100 åren har lett till att både kvinnor och män är verksamma på 

arbetsmarknaden, till skillnad från förr då männen var de som dominerade medan 

kvinnorna var hemma och skötte barn och hushållssysslor (Noon & Blyton 2007:360f). 

Traditionellt sett har det alltså varit så att kvinnorna är de som har det huvudsakliga 

ansvaret för hem- och familjerelaterade sysslor och undersökningar vittnar om att detta i 

stor utsträckning lever kvar i dagens samhälle (Allvin et al 2006; Evertsson & Nyman 

2008). Flera av respondenterna i denna undersökning uppger att de försöker dela upp 

arbetsbördan i hemmet mellan varandra så gott det går och att man försöker anpassa 

sysslorna efter vad som passar bäst. Beroende på vilka arbetstider man själv och ens 

partner har blir det så att vissa sysslor har hamnat hos en av parterna. Att laga mat är ett 

exempel på en sådan aktivitet då det är den i hushållet som kommer hem först från 

jobbet som får ta det ansvaret. Precis som i Evertsson och Nymans (2006) undersökning 

är det flera av respondenterna som menar att vissa sysslor har tilldelats den som är bäst 
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på en speciell syssla eller att det har blivit på ett visst sätt för att det är praktiskt. Sofie 

och Annika menar att deras män gör mer praktiska saker i hemmet och trädgården. 

Saker som kräver mer styrka, vilket gör att det blir mest praktiskt och att deras män är 

bättre på det än vad de är. När det kommer till vem som har det övergripande ansvaret 

eller vem det är som är bäst på att se vilka saker som behöver göras och när så är det i 

stor utsträckning så att det verkar vara kvinnorna som har detta ansvar. Majoriteten av 

männen i undersökningen anser att det är deras fruar som är den bästa på att se helheten 

och ha koll på vad som behöver göras. Kvinnorna i undersökningen anser allihop att det 

är de som antingen helt klart är projektledaren i familjen eller den som har lite mer koll 

än sin partner. Precis som det framkommer i Halleröd och Nymans undersökning (2006) 

så säger många av de kvinnliga respondenterna i min studie att männen är delaktiga i 

hemarbetet men har inte det praktiska ansvaret utan det är kvinnan som säger vad som 

skall göras. Carina säger till exempel: 

 

Min man hjälper till en hel del, det gör han men han tar inte initiativ till att hjälpa till utan 

jag får ju liksom, det är jag som är projektledaren hemma, ”nu ska vi göra det här, nu måste 

vi göra det här” , så att det, nä det är nog jag som gör större delen eller i alla fall ser till att 

det blir gjort då. 

 

Även om mannen gör mycket i hemmet som har med själva huset eller trädgården att 

göra så är det projekt som tar slut. Att sköta de vardagliga sysslorna med att plocka i 

ordning och tvätta är saker som aldrig tar slut. Annika säger så här om den saken: 

 

Alltså man kan ju tycka att i våran ålder att vi borde vara så jämställda, men det hör jag på 

mina kompisar också, jag gör mycket mer hemma, det gör jag. Men sen gör min man de här 

större projekten som kommer till huset. Men dom tar ju slut dom, men tvätt och det här tar 

aldrig slut. 

 

Men precis som i Magnussons studie (2010) så handlar mycket om vilken 

ambitionsnivå man har. Annika menar att hon har ett större krav på hemmet än sin man 

medan Margareta uppger att det är hennes man som har de högsta kraven på att det är 

städat och i ordning hemma. Så detta är kanske inte något som kan sägas bero på vilket 

kön man är av utan helt enkelt vilken toleransnivå man har som individ.   

 

Tilläggas till detta skall en tanke om Stures situation göras. Han har en sambo men inga 

hemmaboende barn. Sture uppskattar att de inte har någon tydlig uppdelning i hemmet 

och att han kan laga mat och äta lite när det passar honom bäst till skillnad från när 

barnen bodde hemma då det var viktigare med rutiner. Han tycker om att slippa planera 

och verkar ta vardagssysslorna som de kommer och lägger inte så mycket energi på att 

ha någon uppdelning av sysslorna i hemmet. Av detta kan man dra slutsatsen att när 

barnen har flyttat hemifrån blir det inte lika viktigt med hur vardagssysslorna fungerar 

och man behöver inte ha lika mycket rutiner för att få vardagen att gå ihop. 

 

Till viss del anser respondenterna att uppdelningen av ansvaret för hem och familj 

påverkar de saker som de gör på arbetet av privat karaktär. Sofie säger till exempel att 
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eftersom det är hon som har ansvaret för att driva familjen är det hon som får ringa till 

tandläkaren från jobbet och ändra en besökstid för deras barn. Och Frans, som uppger 

att det är han som ofta skjutsar och har koll på barnens idrottsträningar, använder ibland 

sin arbetstid till att kolla upp tider och scheman för det.  

 

4.2 Rättfärdigandet av privata angelägenheter på arbetet 
Jag har nu redogjort för hur respondenterna balanserar sitt liv genom att låta sfärerna 

glida in i varandra. Arbete görs i hemsfären och privata saker görs i jobbsfären. 

Problemet är oftast att arbetsgivaren i många fall uppskattar att arbete görs hemma men 

inte är lika positiv till att privata angelägenheter görs på arbetstid (Coker 2011). 

Ackroyd och Thompson (1999) menar att allt det man gör på arbetet som man inte ska 

eller förväntas att göra innebär en motståndshandling och bryter mot vad ledningen 

anser att de anställda ska göra på arbetstid. Dock uppger respondenterna i min studie att 

de inte känner dåligt samvete för de saker som de gör på arbetet av privat karaktär och 

upplever heller inte att de gör något fel. Jag tänker nu redogöra varför.  

 

4.2.1 Kulturen 

Som jag tidigare nämnt påverkar kulturen som finns på arbetsplatsen möjligheten att 

utföra privata angelägenheter på arbetstid och att det enligt respondenterna verkar finnas 

en tyst överenskommelse på deras arbetsplatser om att det är okej med privata ärenden 

så länge det inte påverkar arbetet negativt. Att normer skapas kring arbetsinsatsen är 

något som vanligtvis sker enligt teorin om Effort Bargaining (Behrend 1957) och 

därmed också kring vad som är okej att göra på arbetstid av privat karaktär. 

Respondenterna är ganska överens om vad som är okej och vad som inte är okej att göra 

på arbetstid som rör det privata. Alla är överens om att så länge det inte påverkar arbetet 

i någon negativ bemärkelse så är det okej. Att sköta sitt arbete på ett bra sätt är viktigt.  

 

Anställningstiden på den nuvarande arbetsplatsen kan ha en viss betydelse för känslan 

kring och tankarna om utförandet av privata angelägenheter. Ju längre tid en 

arbetstagare har jobbat på en arbetsplats desto tryggare tänker jag att han eller hon 

känner sig och vågar ta sig större friheter. Enligt Schein (2010:18) lärs de 

grundläggande antagandena ut till nya medlemmar i en grupp och eftersom några av 

respondenterna i min undersökning bara har arbetat på sina nuvarande arbetsplatser i ett 

eller ett par år upplever jag att det verkar som att de är lite mer försiktiga och funderar 

mer kring just detta med gruppnormer än de som har arbetat längre på samma ställe.  

  

4.2.2 Rationellt tänkande 

Många av de privata aktiviteter som utförs på arbetstid som framkommer i studien kan 

kopplas till teorin om Rational Choice som grundar sig i ett rationellt tänkande där man 

som individ väger fördelar ocn nackdelar mot varandra för att se vilket alternativ som 

ger den största tillfredsställelsen (Scott 2000:126ff). På detta sätt kan sfärerna ställas 

emot varandra och förpliktelser i den ena sfären kan påverka möjligheten att utföra 

saker i den andra, men man väljer då det alternativ som ger mest värde. På så vis kan 
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ärenden som att ringa telefonsamtal, gå till frisören eller skjutsa barnen till träningar 

göras med gott samvete för att man vet att det inte påverkar arbetet i någon negativ 

mening men att det däremot skulle ha negativa konsekvenser för privatlivet. Frans säger 

såhär: 

 

Arbetsgivaren är ju också beroende av att mitt privatliv fungerar med hämtning, lämning, 

laga mat och sådär så att om jag kan göra saker som underlättar , för det finns en win-win 

situation i det där också att om jag under arbetsdagen kan sköta enklare kommunikation 

med min familj i övrigt så kanske det möjliggör att jag kan vara effektivare här och jobba 

kvar längre så att jag blir klar just för jag har kunnat gjort alla de där 

kommunikationsinsatserna som har behövts under dagen. 

 

Det verkar överlag vara så att respondenterna tycker att ärenden och aktiviteter som är 

kopplade till privatlivet, och då framförallt familjen, är mer okej att göra på arbetstid än 

rent nöjesrelaterade saker. Och det är antagligen, precis som Frans tänker, för att arbetet 

är beroende av att privatlivet är tillfredsställande. Sfärerna påverkar varandra. 

 

4.2.3 ”Det är lite ge och ta” 

Mycket av det respondenterna säger om varför de tycker att det är okej att göra vissa 

privata angelägenheter på arbetstid handlar om att de känner att det är rättvist. När 

Miner (2006) talar om Equity theory menar han att det handlar om ett rättvist utbyte 

mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Coker (2011) talar också om att en av 

anledningarna till att arbetstagare gör privata saker på arbetstid har att göra med att man 

har spenderat tid på arbetet hemma. Sune säger såhär om att arbeta utanför den normala 

arbetstiden: 

 

Det är lite ge och ta. Jag kan tycka i och med att jag har en arbetsgivare som är väldigt 

flexibel med när jag kan ta ledigt, jag kan va ledig när jag vill vara ledig, så kan jag ge 

tillbaks genom att jobba mycket i perioder även om det innebär att jag får åka hit på lite 

kvällar sådär ibland. Jag tycker inte det är hela världen att jag åker upp när barnen har lagt 

sig ibland. Det är som sagt ge och ta. Det är inget som är uttalat här men jag känner själv, 

jag skulle inte vara lika villig och då säga att ”tyvärr jag hann inte” de gångerna om någon 

skulle sätta stopp för att jag skulle få vara ledig. Nu har ju det aldrig hänt men skulle det 

vara den attityden att ”nja du kan inte vara ledig då” och om man skulle möta många nej 

och sådär då skulle jag nog tillbaks säga ”nej min tid räcker tyvärr inte det går inte”. Men 

jag tycker att om man får från ena hållet så får man ge tillbaks också. 

 

På samma sätt resonerar han och många av de andra respondenterna också när det gäller 

att läsa privata mail på arbetstid. Eftersom det förekommer att de läser och svarar på 

jobb-mail på fritiden så är det okej att läsa privata mail på arbetet. Sture säger: ”Att 

svara på privata mail på arbetstiden blir ju samma sak som att svara på jobbmail på 

fritiden, så det ser jag inte som något problem, det flyter ju ihop åt båda hållen”. 

 

Resultatet visar också att respondenterna känner att eftersom man vet att alla andra är 

ute och surfar på till exempel Facebook så är det okej. Vilket kan kopplas både till 

teorin kring Effort Bargaining (Behrend 1957) och Equity Theory (Miner 2006). Det 
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finns således normer kring Facebook-användandet och det anses okej för att man tycker 

att om alla andra kan göra en viss sak så ska man själv också kunna det. Miner (2006) 

menar att man jämför sig med sina kollegor för att avgöra vad som är rättvist och inte 

och det är detta som respondenterna talar om när de säger att de känner att de också kan 

göra det för att de vet att deras arbetskamrater gör det. Som Tomas säger: ”Är det okej 

att surfa på Facebook på arbetstid?, nja det kanske det inte är men det är ganska många 

som gör det. Man ser ju alla andra arbetskamrater som är online när man kommer in där 

så”. 

 

4.2.4 Ökad koncentration och bättre prestation 

Som Coker (2011) menar kan en kort paus i arbetet generera en ökad koncentration på 

arbetsuppgifterna samt en högre produktivitet vilket är något som respondenterna verkar 

vara medvetna om rättfärdigar därmed sina avbrott från arbetsuppgifterna med detta 

argument. Detta kan också kopplas till det som Ivarsson och Larsson (2008) kallar 

”reload” , att det behövs en paus i arbetet för att återhämta sig. Margareta nämner 

exempelvis att hon tror att hennes arbetsprestation skulle bli sämre om det inte fanns 

någon möjlighet att koppla bort arbetet och göra något annat för en stund.   

 
[…]för då skulle man inte kunna få de här korta mikropauserna som vi pratade om och göra 

nånting annat och släppa det som man faktiskt är så koncentrerad på och göra nånting 

annat. Istället för att blanda ihop det.  För om man blandar ihop två olika arbetsuppgifter så 

kan det bli snett, man kanske skiver fel [kod] eller nåt sånt där som kan få konsekvenser 

[…] men att just att ta dom här, att nu kollar jag vad jag fått för sms ” jaha nu hade jag fått 

rabatt från kappahl” och sen kan man återgå till det man faktiskt höll på med och då är man 

lite piggare. Så jag känner bara att det är positivt.  

 

Motsatsen till att använda ”reload”  som ursäkt för att göra något privat blir ”eskapism”, 

att fly från jobbiga och tråkiga arbetsuppgifter. Respondenterna i denna undersökning 

verkar inte använda denna anledning i särskilt stor utsträckning. Den enda som uttalar 

sig om detta är Annika som menar att hon ibland kan känna att hon ibland behöver en 

kort paus från att arbetsuppgifterna för att det blir mycket och hon bara måste få göra 

någonting annat. Anledningen till att respondenterna inte upplever att de behöver pauser 

i arbetet för att det är jobbigt och tråkigt kan ha att göra med att de alla jobbar med 

något de har utbildat sig till och är intresserade av. De tycker att jobbet är viktigt för 

dem och att det är viktigt att känna att man gör en insats.  

 

4.3 Sammanfattning av respondenternas privata 

angelägenheter 
Enligt D’Abate (2005) är det vanligt förekommande att anställda sysselsätter sig med 

privata angelägenheter på arbetstid och detta är något som jag även kan konstatera 

genom min studie eftersom det inte var någon av respondenterna som påstod att de inte 

gör saker av privat karaktär under arbetsdagen. Det vanligaste enligt respondenterna är 

att surfa för privat ändamål på till exempel facebook eller någon nyhetssajt. Det är 

också vanligt att ringa och ta emot samtal, både från familj och vänner men också att 
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ringa till tandläkare eller frisör. Dessa saker görs utan att de anställda som har 

stämpelklocka stämplar ut och därmed görs det på betald arbetstid. Sedan finns det vissa 

saker som görs men som ofta läggs i anslutning till lunchrasten. Det kan innebära att 

respondenterna tar en längre lunch för att hinna träna eller att gå till frisören. Samtliga 

respondenter, utom en, har sin privata mobiltelefon med sig och påslagen på arbetet 

vilket innebär att de svarar på sms eller om det ringer i den under arbetsdagen. Dock 

påpekar respondenterna att de svarar på sms och mail om det inte tar för lång tid, i så 

fall gör de det senare på kvällen, men de läser det under arbetstiden.  

 

Enligt D’Abate beror karaktären av de privata angelägenheterna som utförs på arbetstid 

på vilken livssfär som individen värderar högst. Värderas hemmet och familjen högre än 

fritiden blir de privata angelägenheterna i större grad hem- och familjerelaterade. Och 

eftersom det oftast är kvinnor som har det största ansvaret för hemmet och familjen 

(Allvin 2006; Evertsson & Nyman)  skulle det enligt mig, kunna antas att kvinnor gör 

mer privata angelägenheter som är kopplade till detta ansvar.  Alltså att kvinnor gör mer 

hemrelaterade privata angelägenheter än männen. Som jag tidigare nämnt var det flera 

av de kvinnliga respondenterna som upplevde att det är de som är projektledaren i 

familjen och ser till att saker och ting blir gjorda. Detta var det ingen av männen som 

uttyckte att de var utan de tyckte antingen att de hade lika mycket koll som sin partner 

eller att deras partner hade lite mer koll. Men när jag tittar på vad för saker de gör av 

privat karaktär så finns det inga större skillnader mellan könen. Det var dock inga av 

kvinnorna som uppgav att de ägnade tid åt träning medan det var flera av männen som 

nämnde det och till skillnad från männen uppgav kvinnorna att de ibland ägnade tid åt 

att gå till frisören eller att ringa och boka klipptider. Så lite skillnader finns det. En av 

kvinnorna ansåg att det faktum att hon är den som håller koll på familjen och att 

vardagen rullar på kan påverka de saker hon gör på arbetstid. Det kan till exempel 

handla om att boka om tandläkartider för barnen.  

 

Uppfattningen kring vilka privata angelägenheter som är okej och inte att göra finner 

jag också vara relativt lika och har ingenting med vilket kön man har att göra. Både 

männen och kvinnorna anser att det är okej att göra saker som har med familjen att göra 

och att det är okej så länge det inte påverkar arbetet på ett negativt sätt. Det finns också 

en uppfattning om att det handlar om att effektivisera livet så att det flyter på bättre 

vilket kan göras genom att möjligheten att kunna utföra privata ärenden finns.   
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I denna avslutande diskussionsdel kommer jag att knyta samman de resonemang jag 

har fört genom resultat och analysdelen. Här kommer jag även att besvara mina 

frågeställningar som lyder enligt följande: 

 

 Hur balanserar anställda sina liv genom att utföra privata angelägenheter på 

arbetstid? 

 Hur rättfärdigar anställda utförandet av privata angelägenheter på arbetstid? 

 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad man gör av 

privat karaktär och uppfattningen kring dessa sysslor? 

 

 

5.1 Slutsatser 
Syftet med denna undersökning var att öka förståelsen för hur anställda balanserar 

arbete och övrigt liv med fokus på de privata angelägenheter som görs på arbetstid. Jag 

ville ta reda på hur de anställda rättfärdigar dessa handlingar och även undersöka om det 

finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad man gör av privat karaktär 

på arbetstid. Jag har intervjuat kvinnor och män om  deras sätt att balansera sin tillvaro 

med jobb, familj och fritid. De intervjuade har arbeten som innebär mycket användning 

av dator och telefon vilket gör att det är väldigt enkelt att blanda in privatlivet i jobbet 

och att ta med jobbet hem och göra arbetsuppgifter där. Alla respondenter utom en har 

hemmaboende barn vilket gör att de behöver finna tid till att både jobba, vara med 

familjen och till sin egen fritid. Ett sätt att skapa balans är att ta med arbete hem men 

även att utföra vissa privata angelägenheter under arbetstid.  

5.1.1 Hur balanserar anställda sina liv genom att utföra privata 

angelägenheter på arbetstid? 

Respondenterna i min undersökning menar att orsaken till att privata angelägenheter 

utförs på arbetstid handlar om en tidseffektivitet, att göra saker när de passar bäst. 

Därmed kan det innebära att arbete utförs i hemsfären och privata saker utförs i 

jobbsfären. Respondenterna utför alltså inte privata angelägenheter för att gå emot 

arbetsgivaren som en form av motstånd (Ackroyd & Thompson 1999) utan det handlar 

om att man vill göra ett så bra jobb som möjligt samtidigt som man vill ha ett 

tillfredsställande liv utanför arbetet. Som en av respondenterna säger så är arbetsgivaren 

beroende av att privatlivet fungerar eftersom en anställd inte skulle göra ett lika bra jobb 

om han eller hon inte har en tillfredsställande balans. De exempel som respondenterna 

ger på saker de gör av privat karaktär på arbetstid är att de läser privata mail, ringer 

telefonsamtal till familj och vänner, ringer och bokar tider för läkarbesök eller frisör 

samt tränar.   

 

En viktig del i att skapa balans menar respondenterna är att ha en öppenhet kring 

privatlivet för att få förståelse för sina privata handlingar. Detta gäller både gentemot 

arbetsgivaren och kollegorna på arbetsplatsen. Därför är de noga med att prata med sina 
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chefer och sina kollegor och inte smyga med att de gör vissa privata ärenden eftersom 

det då kan skapa irritation. 

 

5.1.2 Hur rättfärdigar anställda utförandet av privata angelägenheter 

på arbetstid? 

Mycket av det respondenterna i undersökningen säger om varför de tycker att det är 

okej att utföra vissa privata angelägenheter på arbetstid kan kopplas till teorierna om 

Effort Bargaining, Equity Theory och Rational Choice. Respondenterna tycker att det är 

okej eftersom de vet att andra på arbetsplatsen gör privata saker och att det finns en tyst 

överenskommelse om att det är okej så länge man sköter sina arbetsuppgifter. Kulturen 

och normerna på arbetsplatsen spelar således en viktig roll i det hela. Respondenterna 

rättfärdigar många av sina privata ärenden genom ett rationellt tänkande och menar att 

det skulle bli sämre för både de själva och arbetsgivaren om det inte fanns möjlighet att 

göra vissa privata ärenden på arbetstid då det skulle skapa en högre stress och därmed 

försämra arbetskvaliteten. Man vill utnyttja tiden på bästa sätt och gör saker då de 

passar bäst. Rättfärdigandet handlar också mycket om att det är okej att göra privata 

saker på arbetstid eftersom de lägger tid på arbetet hemma och därmed kan ägna sig åt 

privata angelägenheter på arbetstid. Respondenterna menar också att möjligheten att ta 

en paus från arbetet för att göra något av privat intresse ger dem bättre koncentration på 

arbetsuppgifterna och därmed en ökad produktivitet.  

 

5.1.3 Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vad 

man gör av privat karaktär och uppfattningen kring dessa sysslor? 

Enligt studiens resultat kan jag inte påstå att det finns några tydliga skillnader mellan 

det som kvinnor gör av privat karaktär på arbetstid och det som män gör. Dock är detta 

ingen kvantitativ studie utan jag har endast intervjuat fyra män och fyra kvinnor och för 

att bättre kunna tydliggöra skillnader mellan könen skulle en kvantitativ studie vara att 

föredra. Två skillnader som dock kan urskiljas mellan könen i denna studie är att några 

av männen tränar under arbetsdagen medan kvinnorna går till frisören eller ringer för att 

boka klipptid, vilket visserligen är aktiviteter som kan sägas vara av samma karaktär 

eftersom de hör till utseende och hälsa. Vissa saker kan kopplas till den projektledarroll 

som kvinnan oftas har i hemmet så som att boka läkartider till barnen men i det stora 

hela är det inga stora skillnader. Enligt tidigare studier är det oftast kvinnan som har det 

största ansvaret för hemmet och det är därmed större risk att kvinnan känner sig mer 

stressad och har svårare att balansera arbete och övrigt liv. Att kvinnor skulle ha det mer 

problematiskt att skapa balans är inget som jag kan dra några slutsatser kring i denna 

studie då det inte verkar stämma in på mina respondenter eftersom de privata 

angelägenheterna inte skiljer sig nämnvärt mellan könen. Detsamma gäller 

uppfattningen kring vad som är okej och när det är okej att göra saker. Både män och 

kvinnor uppger att det är okej att göra privata saker på arbetstid så länge de inte 

påverkar arbetet negativt och det är mer okej att göra saker som gynnar familjelivet än 

mer nöjesrelaterade saker.  
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5.2 Diskussion 
Respondenterna i min studie ger intrycket av att de inte utför privata angelägenheter i 

någon större utsträckning och detta på grund av de då inte skulle hinna med sin 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt är de överens om att det är okej 

att göra privata angelägenheter så länge de är familjerelaterade eller inte påverkar 

arbetsuppgifterna i någon negativ mening. Det skulle vara intressant att veta hur de 

skulle resonera om de inte hade lika mycket arbetsuppgifter och hade mer tid över på 

arbetet. Då hade de kanske resonerat på ett annat sätt och menat att det är okej för att det 

ändå inte finns något vettigt att göra. Jag tycker ändå att de privata angelägenheterna 

som respondenterna uppger att de brukar syssla med inte är så farliga utan det handlar 

om relativt oskyldiga företeelser som arbetsgivaren inte skulle tjäna på att begränsa. Det 

skulle nog, som respondenterna säger,  göra att man som anställd inte känner lika 

mycket lojalitet till sin arbetsgivare eftersom denne då inte litar fullt ut på att man gör 

det man ska.  

 

Resultatet visar inga större skillnader mellan män och kvinnors utförande av privata 

angelägenheter på arbetstid och hur de tänker kring dessa. Från början trodde jag nog att 

det skulle vara större skillnader än vad det var men som sagt kunde jag inte få fram 

detta genom min undersökning. Enligt undersökningar så gör kvinnan mycket i hemmet  

och det är även något som bekräftas av de kvinnliga deltagarna  i min studie, 

anledningen till att detta inte påverkar de privata angelägenheterna som jag trodde från 

början kan vara att dessa sysslor är bundna till hemmet. Att laga mat, tvätta, städa och 

plocka i ordning är inget som kan göras från arbetsplatsen. Däremot, som en av 

respondenterna uttyckligen säger påverkas man kanske på det sättet att vissa samtal som 

behöver ringas under dagen faller på kvinnan för att det är hon som har den 

övergripande kollen.   

 

Jag märkte under mina intervjuer att det är väldigt individuellt hur hemarbetet delas upp 

i en relation och på grund av detta skulle det kunna ha varit mer intressant att göra 

intervjuer med par för att se om det finns skillnader mellan de privata angelägenheterna 

som uförs på arbetstid och på det sättet se om uppdelningen speglar av sig i dessa 

sysslor. Jag kan också tycka att studien hade kunnat bli bättre om respondenterna i 

studien hade haft mer lika förutsättningar. Samma antal barn i samma åldrar, lika 

boendesituation, ännu mer lika arbeten för att lättare kunna dra slutsatser. Dessutom 

anser jag att min frågeställning är lite väl bred för ett arbete under den begränsade tid 

som har funnits. Dock känner jag ändå att det har varit ett intressant och givande arbete 

och tycker att det ett viktigt ämne att utforska. Jag tror att det mestadels är kvinnor som 

upplever svårigheter att skapa balans i tillvaron. Skulle hemarbetet delas mer lika skulle 

balansen kunna bli bättre och det skulle bli lättare att koncentrera sig på arbetet och 

vissa privata saker skulle inte behöva utföras på arbetstid. Det skulle vara intressant att 

göra samma typ av studie på andra generationer och jämföra uppfattningarna. Jag tror 

att det kan finnas vissa skillnader mellan äldre och yngre generationer i vårt samhälle 

och att det i framtiden kommer att vara ännu mer jämställt än vad det är idag. Idag 



41 

 

känns det som att medvetenheten är så stor att hushållsarbetet inte kommer att vara så 

könsstämplat som det har varit.  

 

Vidare kan det vara intressant att utforska hur de allt mer oklara gränserna påverkar de 

anställda. Det kan vara svårt att helt koppla bort jobbet när det är möjligt att jobba vart 

som helst och när som helst. Om man har ett sådant jobb där detta är möjligt tror jag det 

är viktigt att man känner sig själv och kan sätta stopp när det blir för mycket. Det finns 

också en risk att arbetsgivaren utnyttjar denna möjlighet och kanske är mer 

uppmuntrande till att privata angelägenheter kan utföras på arbetstid för att de då vet att 

de anställda kommer att jobba mycket hemma för att de känner att de måste ge tillbaka. 

Jag kan tänka mig att arbetsgivare får en slags makt över anställda om de är väldigt 

tillåtande, det blir lättare för dem att kräva övertid och en högre arbetsprestation om de 

anställda har bra förmåner. Jag tror också att det kommer bli viktigare med en tydlighet 

i vad som är okej och inte okej att göra på arbetstid av privat karaktär med tanke på 

anställningsskydd. Om det inte finns så mycket riktlinjer kring vad som är okej att göra 

på arbetstid blir det upp till arbetstagaren att avgöra själv och om detta inte stämmer 

överns med arbetsgivarens syn kan det leda till att man blir av med jobbet. Så jag tror att 

det kommer bli vanligare med policys kring detta. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Berätta lite om dig själv 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

- Vart jobbade du innan? 

- Hur ser dina familjeförhållanden ut? Barn och ålder på dem? 

- Har du någon hobby/fritidssysselsättning? 

o ensam eller tillsammans med partner/vänner? 

- Hur ser en typisk vardag ut? 

Arbete 

- Vad har du för arbetstider? Har du möjlighet till flex? 

- Vad har du för typ av tjänst, heltid/deltid? 

o Varför jobbar du deltid? Självvalt? 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Hinner du med det du ska på jobbet? 

o Om inte, varför? 

- Vad har du för ansvarsområden? Personalansvar? 

- Hur är det med förväntningar på tillgänglighet? 

- Upplever du kontroll från arbetsgivare, kollegor? 

- Hur trivs du på jobbet? 

o Får du uppskattning från kollegor och chefer? 

- Är jobbet viktigt för dig?  

o På vilket sätt? 

Balans  

- Känner du att tiden räcker till för det du vill hinna med ? Arbete, familj, fritid? 

- Har du någon strategi för att få tiden att räcka till? 

- Hur skulle du vilja fördela tiden? 

- Är fritiden viktig för dig? 

o  Finns det saker på fritiden som du skulle vilja göra men inte hinner 

med?  

o Skulle du kunna ordna det om du vill? 

- Hur upplever du balansen mellan arbete och övrigt liv? Tillfredsställande eller 

ej? 

- Vad är det som gör att balansen är dålig eller bra? 

- Hur skulle den kunna förbättras? 
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- Upplever du att din arbetsgivare är mån om att du har en tillfredsställande balans 

mellan arbete och övrigt liv? 

o På vilket sätt? 

o Är det svårt att ta ledigt och hur reagerar chefen på det? 

Hemmet 

- Hur ser uppdelningen av hemsysslor ut? 

o Matlagning, tvätt, städ, barn, hemmet, bil, vård av sjuka barn mm. 

- Hur har uppdelningen tillkommit? 

- Är du nöjd med uppdelningen? 

- Vem är ”hjärnan” i familjen, den som har koll på att vardagslivet rullar på som 

det ska? 

Privata angelägenheter på arbetstid 

- Hur tycker du att gränsen mellan arbete och privatliv ser ut? Är de svåra att hålla 

isär? 

- Vad anser du räknas som privata angelägenheter om det görs på arbetstid? 

- Vad gör du för saker på arbetstid som är av privat karaktär? 

o Exempel: (detta är vad undersökningar visar att folk gör, känner du 

igen?) 

o surfa på privata internetsidor? 

o smartphone? 

o ringa till o ta emot samtal från familj och vänner? 

o privata mail? 

o smsa med vänner och familj 

o boka klipptid, läkartid, hemhjälp mm. (timing??)? 

o planera fritid/semesterresor/inköpslistor/hemsysslor mm??? 

o nätshopping?? 

o spelande? 

o dagdrömmande? 

o planera barnens aktiviteter? 

o ta med sig barnen till jobbet? 

 

- Vad har du för möjligheter att göra privata saker, tillgång till telefon, internet, 

bil, möjlighet att lämna arbetsplatsen mm.? 

- Vad tycker du är okej respektive inte okej  av det du gör som är av privat 

karaktär? Vart går din gräns? Skillnad mellan att prata med kollegor om icke-

jobbrelaterade saker och att surfa på facebook? 

- Finns det skillnad på det man gör, är vissa saker värre än andra och varför? 

- Vad gör du när du får tid över på jobbet? Ägnar du den åt jobb eller något annat? 
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- Hur accepterat är det på din arbetsplats att syssla med privata ärenden?  

- Vad tror du att andra tycker när du gör något av privat karaktär på arbetstid? 

o Hur är normerna kring detta i arbetsgruppen?  

o Är det accepterat bland kollegorna att man sysslar med privata 

angelägenheter?  

o Eller håller ni koll på varandra?  

o Hjälper ni varandra om man behöver göra ett privat ärende? 

 

- Hur ser ledningen/dina chef/er på privata ärenden på arbetstid? 

- Har ni någon policy gällande detta (internet, privata telefoner etc)? 

- Varför (när) gör du dessa saker? Har du någon förklaring till ditt beteende? 

- Exempel: 

o timing? (boka tid för hantverkare eller tandläkare tex.) 

o tidsbrist i någon annan sfär? 

o uttråkad? 

o tillgängligheten? 

o underlätta (balansera med) övriga livet? 

o återhämtning, vila, paus? 

o för att man känner att man kan unna sig? (rättvisa) 

o behöver inte jobba hårdare och därför kan engagera sig i privata 

sysslor? 

-inte tillräckligt med arbetsuppgifter? 

o alla andra gör det, ok att göra det själv då? 

 

- Ger det dig något positivt att syssla med privata saker?  

- Tror du att det du gör på jobbet som är av privat karaktär påverkar ditt arbete på 

något sätt? 

o -positivt? 

o -negativt? 

o -på vilket sätt? Koncentration? 

 

- Hur skulle du reagera om du inte hade möjlighet göra något alls som har med 

privatlivet att göra på arbetstid, inte kunna nås av familj/vänner tex?? (Skulle 

stämning, känslor, sammanhållning, gruppkänsla på arbetsplatsen ändras.) 

- Tror du att uppdelningen mellan dig och din partner påverkar de privata 

angelägenheterna du gör på arbetstid? Hur i så fall? Varför är det så? 

- Vad jobbar din partner med och vad har han eller hon för möjligheter att syssla 

med privata angelägenheter? (internet, telefon, komma ifrån jobbet mm) 

- Tror du att din partner sysslar med några privata angelägenheter på jobbet?  

Skillnad mot vad du gör för privata sysslor? 


